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Esquema de título e conteúdo com lista

1. Introdução 

2. Evolução nas últimas décadas

3. Perspectivas de evolução futura 

2

1. Introdução

▪ O objectivo desta comunicação é o de analisar:
► a evolução das políticas agrícolas dos Países mais desenvolvidos nas duas últimas 

décadas;
► as perspectivas de evolução futura deste tipo de políticas públicas.

▪ A análise baseia-se nos estudos sobre os níveis de suporte gerados pelas 
políticas agrícolas realizadas pela OCDE anualmente e está orientada, no 
essencial, para os casos das agriculturas da UE e dos EUA

3
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2. Evolução nas últimas décadas

▪ A OCDE publica todos os anos um relatório intitulado “Agricultural Policy
Monitoring and Evaluation” em que analisa o comportamento dos níveis de 
suporte gerados pelas políticas agrícolas de 76 países, sendo os resultados dos 
28 países da UE apresentados conjuntamente

▪ Estes países, localizados na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia, África e 
Oceânia, são responsáveis actualmente por cerca de 88% do VAB agrícola 
mundial (China: 42%; UE: 13%; EUA: 10%  e Brasil: 6%)

4

2. Evolução nas últimas décadas

▪ São os seguintes os países analisados:
► na Europa, o conjunto dos EM da UE, a Islândia, a Noruega, a Rússia, a Suíça, a 

Turquia e a Ucrânia;
► na América, o Brasil, o Canadá, o Chile, a Colômbia, o México e os Estados Unidos da 

América (EUA);
► na Ásia, o Cazaquistão, a China, a Coreia, a Indonésia, Israel e o Japão;
► em África, a África do Sul;
► na Oceânia, a Austrália e a Nova Zelândia.

5
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2. Evolução nas últimas décadas

▪ O principal objectivo destas publicações é a avaliação e acompanhamento das 
políticas agrícolas em vigor  com base em quatro tipos de indicadores:
► Estimativa de suporte aos produtores (ESP)
► Estimativa de suporte aos serviços gerais agrícolas (ESSGA)
► Estimativa de suporte aos consumidores (ESC)
► Estimativa de suporte total (EST = ESP + ESSGA + ESC)

▪ Para o efeito, os diferentes tipos de políticas são classificadas de acordo com os 
destinatários das transferências por eles gerados, os quais são posteriormente 
divididos em diversas categorias

6

2. Evolução nas últimas décadas

▪ A OCDE começa por classificar as políticas agrícolas em três grandes grupos de 
destinatários das transferências por elas geradas:
► Produtores agrícolas tomados individualmente, cujo suporte pode resultar de 

transferências de rendimento com origem quer nos consumidores, quer nos 
contribuintes;

► Produtores agrícolas tomados colectivamente, cujo nível de suporte resulta de 
transferências de rendimento com origem nos contribuintes;

► Consumidores de produtos agrícolas e alimentares, cujo suporte resulta de 
transferências de rendimentos com origem nos contribuintes.

7
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2. Evolução nas últimas décadas

▪ A estimativa de suporte total (EST), que é o indicador utilizado pela OCDE 
para medir o valor global das transferências de rendimento geradas pelas 
políticas agrícolas, permite-nos concluir que o seu peso no PIB, entre os triénios 
1995-97 e 2013-15:
► se reduziu, em média, no conjunto dos 76 países de 1,5% para 0,7%;
► atingiu, no último triénio, o seu valor máximo no caso da China (3%) e da Indonésia 

(4%);
► se reduziu na UE (de 1,5% para 0,7%) e nos EUA (de 0,6% para 0,5%).

8

2. Evolução nas últimas décadas

▪ Da análise da evolução das diferentes componentes da EST da agricultura na 
UE, entre 1995-97 e 2013-15 (Quadro 1), pode concluir-se que:
► o valor, a preços reais, da EST decresceu de 145,5 para 94,7 mil milhões de euros      

(-33%);
► este decréscimo resultou exclusivamente da redução das transferências dos 

consumidores para os produtores tomados individualmente que se reduziram de 74 
para 20 mil milhões de euros;

► o peso das transferências de rendimento dos contribuintes para os produtores 
aumentou de 47% para 78% durante o período em causa.

9
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Quadro 1
Transferências de rendimento geradas pelas políticas 
agrícolas da UE (Preços reais de 2013-15)

10

Transferências de rendimento geradas pelas políticas agrícolas
1995-97 2013-15
mM
de € % mM

de € %

Transferências para os produtores tomados individualmente 131,1 90 84,6 87
dos consumidores 74,0 51 20,3 21
dos contribuintes 57,1 39 64,3 66

Transferências dos contribuintes para os produtores tomados 
colectivamente 11,8 8 11,8 12
Transferências dos contribuintes para os consumidores de produtos 
agrícolas e alimentares 2,6 2 1,00 1
Estimativa do Suporte Total (EST) 145,5 100 97,4 100
EST em % do PIB 1,5 - 0,7 -

2. Evolução nas últimas décadas

▪ Da análise das diferentes componentes da EST da agricultura dos EUA, pode 
concluir-se, para os períodos 1995-97 e 2013-15, que (Quadro 2):
► o valor, a preços reais, da EST cresceu de 68,3 para 87,6 mil milhões de USD (+28%);
► este aumento foi consequência,  quase exclusivamente, do acréscimo das 

transferências de rendimento dos contribuintes para os consumidores, decorrentes dos 
programas de ajuda alimentar às famílias mais desfavorecidas;

► o peso das transferências para os produtores com origem nos consumidores se reduziu 
de 26% para 11%, enquanto que as com origem nos contribuintes cresceram de 36 
para 42% da EST.

11
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Quadro 2
Transferências de rendimento geradas pelas políticas 
agrícolas dos EUA (Preços reais de 2013-15)

12

Transferências de rendimento geradas pelas políticas agrícolas
1995-97 2013-15

B de 
USD % B de 

USD %

Transferências para os produtores tomados individualmente 36,2 54 37,1 42
dos consumidores 17,4 26 9,9 11
dos contribuintes 18,8 28 27,2 31

Transferências dos contribuintes para os produtores tomados colectivamente 5,9 8 9,0 11
Transferências dos contribuintes para os consumidores de produtos agrícolas 
e alimentares 26,2 38 41,5 47
Estimativa do Suporte Total (EST) 68,3 100 87,6 100
EST em % do PIB 0,6 - 0,5 -

2. Evolução nas últimas décadas

▪ A estimativa de suporte aos produtores (ESP) representa actualmente para o 
conjunto dos agricultores analisados pela OCDE, cerca de 70% da respectiva
EST, tendo atingido cerca de 20% do respectivo rendimento bruto [ESP (%)].

▪ O valor médio do ESP (%) do conjunto dos países abrangidos pela análise 
apresentou, entre 1995-2015, uma tendência decrescente, a qual esconde, no 
entanto, diferenças muito significativas entre os países da OCDE e os países 
com economias emergentes, uma vez que (Figura 1):
► se reduziu quase para metade para os países que integram a OCDE;
► cresceu de 0%, em 1995, para valores que ultrapassaram, em 2015, a ESP dos países 

da OCDE, no caso das chamadas economias emergentes.

13
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Figura 1
Evolução da estimativa de suporte aos produtores em 
% do rendimento bruto do conjunto dos países OCDE 
e das economias emergentes
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2. Evolução nas últimas décadas

▪ Em média, no triénio 2013-15, o nível de suporte aos produtores tomados 
individualmente, representava cerca de 17% do respectivo rendimento bruto 
total (VP + ESP), valor este que varia de forma significativa entre os diferentes 
países analisados:
► 7 países (Ucrânia, Vietnam, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, Chile e África do Sul) com 

valores de ESP (%) inferiores a 3%;
► 6 países (México, Canadá, EUA, Israel, Colômbia e Cazaquistão) com valores de ESP

(%) entre 10 e 13%;
► 4 países (UE, Turquia, China e Indonésia) com valores de ESP (%) entre 19 e 25%;
► 5 países (Japão, Coreia do Sul, Islândia, Noruega e Suíça) com valores de ESP (%) 

entre 48 e 56%.

15

64    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



2. Evolução nas últimas décadas
▪ Os estudos da OCDE desagregam a ESP nos cinco seguintes principais grupos de 

medidas de política que incidem sobre os produtores agrícolas tomados 
individualmente:
► Medidas de suporte de preços, que são aquelas que influenciam o processo de formação 

dos preços nos mercados agrícolas internos de cada país;
► Pagamentos directos aos produtores que incidem sobre o volume de produção de um 

dado produto agrícola específico;
► Pagamentos directos aos produtores que incidem sobre os factores da produção com 

origem exterior às explorações agrícolas (factores intermédios, capital e serviços agrícolas);
► Pagamentos directos aos produtores baseados nas áreas cultivadas, no número de 

animais e nos rendimentos correntes ou históricos que requerem a existência de 
produção vegetal ou animal;

► Pagamentos directos aos produtores que não requerem a existência de produção e 
que são baseados ou não nas áreas cultivadas, número de animais e rendimentos correntes 
ou históricos.

16

2. Evolução nas últimas décadas

▪ Da análise da evolução das transferências de rendimentos destes diferentes 
grupos de políticas que integram a ESP da agricultura da UE entre 1995-97 e 
2013-15, pode-se concluir, que (Quadro 3):
► o nível de suporte assegurado pela PAC aos produtores agrícolas tomados 

individualmente, sofreu um decréscimo, quer em valor absoluto (de 128,3 para 84,6 mil 
milhões de euros), quer em valor relativo (de uma ESP % de 33,8% para 19%);

► esta redução resultou, predominantemente, do decréscimo das medidas de suporte de 
preços (de 73,7 para 19,9 mil milhões de euros) e dos pagamentos directos aos 
produtores que requerem produção (de 40,6 para 13,3 mil milhões de euros);

► o peso dos pagamentos directos desligados da produção no ESP aumentou de um 
valor pouco superior a zero para 45%;

► o coeficiente de protecção nominal decresceu de 1,33 para 1,06.

17
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Quadro 3
Transferências de rendimento para os produtores 
agrícolas da UE geradas pelos diferentes grupos de 
políticas públicas (Preços reais de 2013-15)

18

Políticas agrícolas 1995-97 2013-15
mM de € % mM de € %

Medidas de suporte de preços 73,7 57 19,9 24
Pagamentos baseados nos produtos 4,8 4 0,6 1
Pagamentos baseados nos factores de produção 8,8 7 11,6 14
Outros pagamentos directos que requerem produção 40,6 32 13,3 16
Pagamentos directos que não requerem produção 0,4 vd 39,2 45
Suporte total aos produtores 128,3 100 84,6 100
ESP (em % do RB) 33,8 - 19,0 -
CPN 1,33 - 1,06 -
CAN 1,51 - 1,24 -

2. Evolução nas últimas décadas

▪ No caso da ESP da agricultura dos EUA entre 1995-97 e 2013-15, verifica~se
que (Quadro 4):
► o nível de suporte gerado pelas políticas que incidem sobre os produtores tomados 

individualmente aumentou em valor absoluto (de 36,2 para 37 biliões de USD), mas 
reduzido em valor relativo (de 11,9 para 8,8%);

► o peso das medidas de suporte de preço na ESP se ter reduzido de 45 para 24% e o 
peso dos pagamentos directos ligados e desligados da produção aumentou de 29 para 
51%;

► o coeficiente de protecção nominal reduziu-se de 1,06 para 1,02.

19
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Quadro 4
Transferências de rendimento para os produtores 
agrícolas dos EUA geradas pelos diferentes grupos 
de políticas públicas (Preços reais 2013-15)

20

Políticas agrícolas 1995-97 2013-15
B USD % B USD %

Medidas de suporte de preços 16,1 45 9,0 24
Pagamentos baseados nos produtos 0,3 vd 0,4 1
Pagamentos baseados nos factores de produção 9,3 26 8,7 24
Outros pagamentos directos que requerem produção 2,6 7 8,3 22
Pagamentos directos que não requerem produção 7,9 22 10,7 29
Suporte total aos produtores 36,2 100 37,1 100
ESP (em % do RB) 11,9 - 8,8 -
CPN 1,06 - 1,02 -
CAN 1,14 - 1,10 -

2. Evolução nas últimas décadas

▪ Os cinco diferentes grupos de medidas em que desagregámos a ESP têm 
impactos muito distintos do ponto de vista (Quadro 5):
► da maior ou menor protecção que exercem sobre a produção agrícola 

nacional;
► da maior ou menor eficiência económica das respectivas decisões de 

produção e consumo de produtos agrícolas e alimentares;
► da maior ou menor sustentabilidade com que são utilizados os 

recursos naturais.

21
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Quadro 5
Impactos potenciais dos diferentes grupos de políticas 
agrícolas em que se baseia o cálculo da ESP proposto pela 
OCDE

22

Políticas agrícolas
Impacto da política agrícola sobre:

Protecção dos 
mercados internos

Eficiência 
económica

Sustentabilidad
e ambiental

Medidas de suporte de preços + + + + - - - - - -
Pagamentos baseados nos produtos + + + - - - -
Pagamentos baseados nos factores de produção + + - / + - / +
Outros pagamentos directos que requerem produção + - / + + / -
Pagamentos directos que não requerem produção 0 0 + + 

2. Evolução nas últimas décadas

▪ Neste contexto, pode-se afirmar que a evolução das políticas agrícolas da UE e 
dos EUA:
► tem contribuído para uma redução significativa da protecção que exercem sobre 

a produção nacional, 
► mas, tem permitido a obtenção de ganhos, também significativos, do ponto de 

vista da eficiência económica e da sustentabilidade ambiental. 

23
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3. Perspectivas de evolução futura

▪ Tomando como exemplo a PAC pós 2014 e a Farm Bill para o período 
2014-18, é possível constatar que as opções futuras de evolução das 
políticas agrícolas poderão vir a ser nos próximos anos, ainda muito 
diferentes, uma vez que:
► no caso dos EUA, as políticas agrícolas passarão a ter como principal 

objectivo a gestão dos riscos com incidência no rendimento dos 
produtores agrícolas, assumindo os apoios directos aos rendimentos 
um peso marginal;

► no caso da UE, o apoio directo aos rendimentos continuará a 
constituir a principal orientação da PAC, não passando os 
instrumentos de gestão de risco  de meras propostas de aplicação 
facultativa.

24

3. Perspectivas de evolução futura

▪ As diferenças entre estes dois tipos de orientação são bem visíveis nos 
resultados obtidos por um estudo financiado pelo Parlamento Europeu, intitulado 
“Cooperative Analysis of Risk Management Tools Supported by the 2014 Farm
Bill and the CAP 2014-2020”, as quais apontam para as enormes diferenças 
quanto aos valores orçamentais afetos a cada uma dos tipos de políticas 
em causa.

25
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3. Perspectivas de evolução futura

▪ Da comparação dos respectivos orçamentos plurianuais, resultam diferenças 
ainda mais notórias, uma vez que (Quadro 6):
► a “2014 Farm Bill” apresenta um peso orçamental das medidas de 

gestão de risco de 47%, das redes de segurança de 23% e das 
medidas de apoio direto ao rendimento de 0%;

► a PAC 2014-2020 apresenta um peso orçamental das medidas de apoio 
direto ao rendimento de 72%, das redes de segurança de 5% e as 
medidas de gestão de risco de 1%.

26

Quadro 6
Peso orçamental das Medidas (%)

PAC Farm Bill

Medidas de gestão de risco 1 47

Redes de segurança 5 23

Apoio ao rendimento 72 0

Outras medidas 22 30

Total 100 70

27
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3. Perspectivas de evolução futura
▪ Em minha opinião, a Farm Bill em vigor reúne condições mais favoráveis para:

► promover a competitividade dos sistemas de produção agrícola num contexto 
de mercados cada vez mais alargados e concorrenciais e de uma crescente 
volatilidade dos preços agrícolas;

► possibilitar uma mais significativa libertação de fundos indispensáveis para se 
promover a viabilidade futura dos sistemas de agricultura que não podendo ser 
competitivos poderão vir a desempenhar um importante papel para a 
sustentabilidade e a coesão económica e social dos territórios rurais.

▪ do que a PAC, cuja manutenção futura das orientações em vigor:
► não vai permitir nem promover de forma adequada a competitividade dos 

sistemas de agricultura;
► nem libertar os fundos necessários para a viabilização das funções ambiental e 

rural da agricultura da UE.
28
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3. Perspectivas de evolução futura

▪ Neste contexto, parece-me urgente que iniciemos desde já um debate sobre esta 
problemática para que na próxima reforma da PAC se venha a proceder a uma 
transformação das atuais muito tímidas orientações no âmbito da gestão de riscos, 
de forma a aproximá-las das que já estão em vigor na política agrícola dos EUA.

▪ Importa, no entanto, sublinhar que, de um ponto de vista orçamental, não vai ser 
possível manter os atuais níveis de apoio ao rendimento dos produtores em 
simultâneo com políticas de gestão de riscos em geral e de estabilização dos 
rendimentos em particular minimamente eficientes.

▪ Significa isto que uma introdução, mesmo gradual, de medidas de gestão de risco 
capazes de responder de forma eficiente a futuras flutuações nos mercados 
agrícolas irá necessariamente implicar uma redução nos níveis de apoio aos 
rendimentos dos produtores atualmente em vigor na UE.

29



3. Perspectivas de evolução futura

▪ Pode-se assim concluir que o principal desafio a enfrentar neste 
contexto, vai ser:
► o de se proceder à redução no valor dos pagamentos directos aos 

produtores em vigor necessária para financiar as medidas de política de 
gestão de risco e de estabilização de preços e de rendimentos;

► sem pôr em causa os apoios públicos indispensáveis para a viabilização dos 
sistemas de produção e das explorações agrícolas que, não sendo 
potencialmente competitivas, possam ter um papel decisivo, quer para a 
sustentabilidade ambiental, quer para a coesão social dos territórios rurais.

30
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INTRODUÇÃO
 O agronegócio brasileiro tem um PIB de US$ 400.0

bilhões. Teve um crescimento de 0,1% em 2015
(Brasil -4,0%) e gera 21,2% do PIB brasileiro.

 A balança comercial do agronegócio apresentou um
superávit de US$ 75,2 bilhões em 2015 (Brasil 19,7)

 A produtividade total dos fatores (PTF) cresceu 269%
entre 1975 e 2011 resultando numa taxa de crescimento
média anual para o período de 3,6% (Gasques & Bastos,
2012).

 O Brasil é o maior exportador de açúcar, café, carne
bovina, frango, soja em grão e suco de laranja; o
segundo maior exportador de óleo de soja e milho, e
o quarto maior exportador de carne suína.

55% 21% 34% 15%17% 30% 8%

77% 45% 34%28% 21% 39% 17% 8%

IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN BRAZIL

WORLD POSITION OF BRAZILIAN AGRICULTURE - SELECTED PRODUCTS - 2014

Source: USDA. Crop season 2014/15 and 2014 for livestock. GV Agro     
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Fonte: IBGE, MAPA , INCRA e ABRAF.

Pastagem e Campos Naturais 220 25,9

Unidades de Conservação 115 13,5

Áreas Indígenas 109 12,8

Áreas de Assentamentos Rurais 72 8,4

Lavouras Temporárias 59 6,9

Lavouras Permanentes 6 0,7

Florestas Cultivadas 5 0,6

Áreas Devolutas e outros usos 159 18,7

Áreas Inexploradas Disponíveis 
para Agricultura (não considera 
Floresta Amazônica)

106 12,5

Total 851 100

Distribuição Geográfica Brasileira

em milhões de ha e %
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Atividade %

Algodão 89,0

Café 48,0

Cana de Açúcar 10,0

Carne bovina 55,0

Feijão 30,0

Milho 26,0

Soja 63,5

Sorgo 81,0

Tabela 3. Contribuição do cerrado para a produção - 2007

Source: Faleiro and Sousa (2007).

Caracterização da Infraestrutura 
de Transportes Brasileira

Fonte: Confederação Nacional de Transporte - CNT

61,1%
20,7%

13,6%

4,2% 0,4%
Matriz de Transportes no Brasil

Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo
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CUSTOS LOGÍSTICOS - 2013

Impacto do Frete na Receita do Produtor (em US$/t de soja)
País BRASIL EUA ARGENTINA

Cotação média FOB no 
Porto 550 550 550
Frete até o Porto 85 18 20
Despesas Portuárias 6 3 3
Total de Despesas de 
Logística 91 21 23

Receita Líquida 459 529 527

(%) Logística no Preço 16,5 3,8 4,2
Fonte: Cbot, USDA, Minagri, operadores de mercado. Elaboração: Ocepar/Getec, 2013.

CUSTOS LOGÍSTICOS (cont.)

 Cotação da soja em R$/saca (FOB) (Maio 
2016)
 Santos, Paranaguá, Santarém: R$ 97,00 
Cascavel: R$ 89,00
Rondonópolis R$ 89,00    
 Sorriso R$ 88,00    

 Fonte: CNA, FAEP
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Modal Rodoviário Brasileiro

 Dos quase 1,5 milhão de quilômetros de
rodovias no Brasil, 60% não estão em bom
estado;

 Condições precárias das estradas estão
associadas a perdas de aproximadamente 20% da
produção de grãos;

Fonte: Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG (2016)

QUESTÃO AGRÁRIA
PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIAL:
NÚMERO DE PROPRIEDADES,  ÁREA, VALOR DA PRODUÇÃO

Agricultura Familiar Agricultura Comercial

Item 
(1000)

Participação 
(%)

Item 
(1000) Participação (%)

Estabelecimentos 4.367,9 84,4 807,6 15,6

Área (ha) 80.250,5 24,3 249.690,9 75,7

Valor da Produção
(R$ milhões) 54.367,7 37,8 89.453,6 62,2

Source: IBGE: Censo Agropecuário 2006

Atas  Proceedings    |    79

Plenária  Políticas Públicas para a agricultura pós 2020



 982,2 conflitos por terra em média/ano entre 2006 e 2015 
(incluindo conflitos, ocupações e acampamento) (CPT, 2016)

 O Incra desconhece 71,0 milhões de ha na Amazônia Legal 
(INCRA)

 Maioria dos assentados e grande número de propriedades 
sem titulação 

Questão agrária (Cont.)

Mudança Climática

 A Área agrícola e a produção podem diminuir
 Painel Inter-Governamental para Mudanças 

Climáticas (IPCC)
 Área viável para agricultura aumentaria nas 

regiões de clima temperado e cairia nas regiões 
de clima tropical, isto é no Brasil.

 A irrigação, melhoramento genético e outras 
tecnologias poderiam aumentar a produtividade 
ou até mesmo ampliar a área cultivável.
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Políticas Públicas para a Agricultura pós 2020
 Infraestrutura de transporte

 Rodovias, Ferrovias, Hidrovias e Portos
 Competitividade do agronegócio
• Pesquisas de Cruz e Teixeira (2011) e Oliveira e 

Teixeira (2010) mostram que é alto o retorno de 
investimento em infraestrutua de transporte e 
energia

 Questão agrária
 Maioria dos assentados e grande número de 

propriedades sem titulação 
 Garantir direito de propriedade  
 Titulação
 Identificação de áreas públicas e privadas
 Demarcação de áreas

 Expandir o programa de crédito fundiário
 Desenvolver mercado de arrendamento 

Políticas Públicas para a Agricultura pós 2020
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 Mudança Climática
 Tecnologia

 Desenvolvimento de variedades
 Melhoramento genético

 Infraestrutura de produção
 Eletricidade e Irrigação

 Seguro rural 
 cobre menos do que 12% da área plantada no Brasil 
 Reavaliar a estrutura de subvenção do seguro rural.

Políticas Públicas para a Agricultura pós 2020

Conclusão
 O Brasil é um grande produtor de alimentos e de

matéria-prima no mundo e pode se tornar ainda
maior e mais competitivo;

 Para isto são necessários investimentos na
infraestrutura de transporte e de produção;

 Faz-se necessário dar resposta adequada à questão
agrária;

 Faz-se necessário realizar os investimentos em
tecnologia e na infraestrutura de irrigação para se
antecipar aos efeitos da mudança climática.
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INTRODUÇÃO
 Safra de grãos (2015):  em milhões de toneladas

China: 591,8 (arroz, milho, trigo e soja)
(A produção de soja é de apenas 12 milhões de t) 

Estados Unidos: 668,8 (arroz, milho, trigo e soja)
(Área no Conservation Reserve Program: 9,7 milhões de 

ha)
 União Europeia: 235,8
 Brasil: 231,8

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA (US$ bilhões)

Fonte: Secex/MDIC. 

Produtos 2012 2013 2014 2015 Var. Abs. 
(B-A)

Var.Rel.(%)

(B-A)/A(A) (B)
Exportações
Brasil (1) 242,6 242,2 225,1 191,1 - 34,0 -15,1
Agropecuária (2) 95,8 100,0 96,7 88,2 -8,5 -8,8
Importações
Brasil (3) 223,1 239,6 229,1 171,5 -57,6 -25,1
Agropecuária (4) 16,4 17,1 16,6 13,1 -3,5 -21,1
Saldo
Brasil (1-3) 19,5 2,6 -4,0 19,6 15,6 390,0

Agropecuária (2-4) 79,4 82,9 80,1 75,1 -5,0 -6,2

Participação (%)
(2/1) 39,5 41,3 42,9 46,1
(4/3) 7,4 7,1 7,2 7,6
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EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

PRODUTOS U$$ milhões
2014 2015* Var. (%)

SOJA 31.403,0 27.174,0 1,4
FARELO 7.001,0 5.435,0 2,0
GRÃOS 23.273,0 20.700,0 3,1
ÓLEO 1.130,0 1.039,0 -17,3

CAFÉ 6.662,0 5.659,0 26,3
GRÃO 6.041,0 5.106,0 31,8

SOLÚVEL 563,0 510,0 -13,3
SUCO DE LARANJA 1.966,0 1.918,0 -14,3
PRODUTOS FLORESTAIS 9.951,0 9.406,0 3,3

Papel e Celulose 7.220,0 6.928,0 0,9
Madeira e suas obras 2.726,0 2.472,0 10,4

FUMO em folha 2.502,0 2.071,0 -23,5
COUROS E SEUS PRODUTOS 3.449,0 2.461,0 13,9
CARNES 17.429,0 13.481,0 3,7

BOI fresco 5.794,0 4.231,0 8,1
FRANGO 7.933,0 6.476,0 -0,4

BOI processado 620,0 587,0 4,4
OUTRAS CARNES 3082,0 2187,0 6,9

Açúcar 10.367,0 7573,0 -24,4
TOTAL DO AGRONEGÓCIO 9 6.478,0 81.361,0 -3,2

Source: Secex/MDIC. Nota: * dados referem-se ao período de janeiro a novembro de 2015.

Infraestrutura de transporte de 
carga no mundo 

Fonte: Banco Mundial (2014)
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Modal Rodoviário Brasileiro

Fonte: Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG (2016)

Custos Logísticos de Transporte em Relação à 
Receita Líquida por conjunto de atividade

Fonte: Custos Logísticos no Brasil (2012)
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Modal Rodoviário – Eixo BR 163

Ranking do Índice de 
Desempenho Logístico Mundial

Fonte: Banco Mundial (2014)
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HIDROVIAS
O Brasil possui cerca 27 mil km de vias navegáveis interiores com potencial 

de aproveitamento de mais 15 mil km de novas vias

13.000 km utilizados 
economicamente

27.000 km naturalmente 
disponíveis

58.000 km de extensão total 
das águas superficiais flúvio-

lacustres

Nossa disponibilidade hidroviária não é 
utilizada por questões de navegabilidade 
e restrições operacionais – sinalização e 

calado
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RODOVIAS - AÇÕES
 GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO

 ELIMINAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO

PEDAGIAMENTOS
 ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS  OUTORGAS

 OUTORGAS POR MENOR TARIFA 

 REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES

 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS

 VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL 

BR 158

BR 163

BR 364

BR 163 – MT/PA
R$ 1,4 bilhão - Pavimentação

Guarantã (MT) – Santarém (PA)
Conclusão: 4º trimestre/2011

BR 158 - MT
R$ 400 milhões- Pavimentação 

Conclusão: JUL/2010

BR 364 – MT
R$ 260 milhões 
Pavimentação

Diamantino – C. N. Parecis 
Duplicação

Rondonópolis - Cuiabá 

BR 242

BR 242 - MT
R$ 200 milhões - Construção

Fonte: PAC

BR 080

BR 080 - MT
Construção

BR 235 - PI
Construção 

Pavimentação

BR 135 - BA
R$ 411 milhões

Construção

BR 235

BR 135
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FERROVIAS
 REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

 APROVEITAMENTO DE LINHAS 
INOPERANTES / DESPREZADAS

 TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO 
INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM

 REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE 
PREÇOS DE FRETES

 CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

FERROVIAS – OBRAS DO PAC
FERROVIA NORTE- SUL

Elaboração do P. Básico

Em construção (1.474km)

Concluído (456km)

Projetado (500km)

Extensão – 2.254 km
R$ 6,52 bilhões

Conclusão:  2012
Executor – VALEC Contorno de Araraquara - executados 35% 

Rebaixamento Linha Maringá - executados 86% 
Contorno Joinville/SC – executados 2% 

Contorno S.Francisco do Sul – executados 8%
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FERROVIAS – OBRAS DO PAC
FICO Ferrovia de Integração Centro 

Oeste

Uruaçu – Lucas do Rio Verde -
Vilhena

Leste-Oeste - R$ 6 bilhões 
Ilhéus(BA)-Figueirópolis (TO) 

Em processo de licitação

Fatores Importantes para Redução dos 
Custos Logísticos

Fonte: Pesquisa realizada pelo Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral, 2015.
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Número de estabelecimentos, Área ocupada, Valor 
Total da Produção, e Emprego  

Beneficiários da Reforma Agrária

Estabelecimentos (1000) Área 
(milhões de ha)

Valor Total da 
Produção (VTP)
(R$ bilhões)

Emprego
(milhão de pessoas)

598 29,5 9,4 1,9

12 % do total 9 % do total 6 % do VTP da 
agropecuária nacional

11 % do emprego
agropecuário

Fonte: O Censo 2006 e a 
Reforma Agrária  
(Marques; Del Grossi;  
França; 2012)

MUITO OBRIGADO!

teixeira@ufv.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
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Outline

1. The shifting environment of agricultural markets…

2. …its impact on existing trends, drivers and challenges…

3. …and its relevance for CAP prospects

2

Main agro-trade flows

3
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Population, diets and 
the food chain 

Drivers of agricultural and food markets

Food supply and 
demand interaction Climate, energy and 

natural resources

Macroeconomic and 
trade environment

4

Price and income prospects  
have turned more uncertain 

5

Main uncertainties
The macroeconomic picture

• The persistence of sluggish GDP growth – now also expanding to emerging economies
• The exchange rate volatility – leading to price declines appearing as price increases for others 
• The long-term price level of crude oil - will disinvestment hit supply post-2020? 

The demand side picture

• Population dynamics are characterised by significant asymmetries in trends
• Dietary patterns also reflect different, often counter-intuitive developments
• Diverging trends and cross-cutting effects exist within the same group of commodities 

The supply side picture

• The wider energy picture – not just crude oil but also impacts from natural gas etc.
• Short-term and long-term impacts of climatic events, including from climate change
• Diverging productivity patterns (and not just in yields…, e.g. RTD, innovation, etc.) 
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6

Trends in real commodity prices

Source: World Bank
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Agriculture Fertilizers Energy Metals & minerals

Commodity price changes during specific periods

Period Agriculture Fertilisers Energy Metals/Minerals

2008/1997 29% 336% 298% 107%

2009/2008 -7% -45% -34% -29%

2011/2009 21% 20% 43% 47%

2015/2011 -24% -31% -48% -39%

2015/2008 -15% -54% -51% -36%

2015/1997 10% 100% 95% 32%

Source: AGRI calculations on World Bank data.

7
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World annual growth: cereal consumption vs population (%)

8

* provisional/estimation for 2012-2015. Size of bubbles represents total average consumption over the period. Sources: FAO, OECD, USDA

World annual growth: meat consumption vs population (%)

9

* provisional/estimation for 2012-2015. Size of bubbles represents total average consumption over the period. Sources: FAO, OECD, USDA
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World annual growth: fluid milk consumption vs population (%)

10

* provisional/estimation for 2012-2015. Size of bubbles represents total average consumption over the period. Sources: FAO, OECD, USDA

World annual growth: dairy product consumption vs population (%)

11

* provisional/estimation for 2012-2015. Size of bubbles represents total average consumption over the period. Sources: FAO, OECD, USDA
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12

The new agro-food prospects
The new market environment

• Commodity markets seem to have returned to more “fundamental” drivers
• The commodity “super-cycle” effect of China seems to be over
• The impact on price level is more clear than impact on co-movement or on volatility

The new trade environment

• Trade in both food commodities and food products will remain strong
• Demand in most emerging economies will grow faster than their domestic production
• Yet, as always, in agricultural markets the surprise is around the corner…

The new price environment

• Despite significant declines, prices are still higher than pre-financial crisis levels
• The terms of trade for agriculture may improve some if energy prices stay low, but lost a lot…
• Where in-between the highs and lows of the post-2008 situation does the likely price path lie?

The likely wheat price path (2016 DG AGRI Outlook)

100

120

140

160

180

200

220

240

260

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

High price scenario 90th percentile

10th percentile

EUR/t

Low price scenario

Source: DG AGRI Agricultural Markets Outlook 2016-2025.

13
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Dairy price challenges…

Source: DG Agriculture and Rural Development calculations
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€/100 kg EU and world dairy prices

EU Milk Equivalent Support Price Oceania Milk Equivalent Price EU Farm Gate Milk Price

283
265 246

227 221 217

15

…placed in a broader perspective

Multiple causes lie behind the recent dairy crisis – opinions for their weight differ

• World oversupply coincides with slowdown in Chinese imports and the Russian embargo
• Broader macro developments (exchange rate, oil) push all commodity prices down
• Recent increase of the EU dairy herd reverses a very long downward trend

The EU's main policy response focused on targeting income

• By addressing immediately the cash-flow difficulties farmers were facing
• By attempting to stabilise markets, maximising the use of existing measures
• By aiming to improve the functioning of the supply chain (setting of Ag Markets Task Force)

The EU's policy response refrained from replacing market signals

• Higher price signals in the context of oversupply will amplify price pressures
• Long-term competitiveness and market orientation of CAP need to continue
• Similar price pressures exist also under very different farm policy regimes 
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CAP reform path and CAP budget, 1980-2020

Source: DG AGRI.

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

% GDPbillion EUR 

Export subsidies Other market measures Coupled support
Decoupled support of which direct payments of which green payments
Rural development - environment/climate Rural development - other measures CAP as share of EU GDP

EU-28
actual expenditure 1980-2014

EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27
outlook 2015-2020

16

17

Long-term trends in EU-world price gap

Source: AGRI calculations based on European Commission AGRI and OECD data.
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EU28 agri-food trade, 2005-15

Source: COMEXT
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EU and US nominal farm income (2010 = 100)

Source: AGRI calculations based on ESTAT and ERS/USDA data.
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CAP reform path and CAP budget, 1980-2020

Source: DG AGRI.
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21

Issues that require rethinking in the long-term

The reasoning of income support and the pertinence of Direct Payments 

• Income support component (logic, distribution) still questioned, and its impact very often ignored  
• Two parallel systems of DPs still in place, with weak agronomic (or even economic) specificity
• Voluntary coupled support “combines” EU value-added logic and its exact opposite 

The role of CAP controls – their logic and its relevance for simplification 

• “Error rates” require a reference – with respect to what are farmers erring?  
• The lowest possible tolerance reflects policies based on support for the delivery of private goods… 
• …yet the CAP has moved towards the support of public good – what prospects for rethinking?     

The converging(?) universe of all EU policies – big challenges ahead

• Identifying CAP’s wider contribution on jobs and growth is the biggest challenge
• The CAP is a mixed bag of potential opportunities and challenges for climate and the environment
• Bottlenecks in the food chain provide opportunity to refocus (some) policy responses
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Drivers and relevance for the policy instruments
Pressure from markets – a counter-cyclical or competitive agriculture?

• Arguments for increased market support will hardly convince a squeezed EU economy 
• Existing market instruments have limited margin for improvement in their efficiency
• Which trade-off between existing measures and risk management is possible and/or desirable?  

Pressure on land use - scrap or re(de)fine “greening”?

• Land use and climate impacts ignore national frontiers, thus impose EU-wide response
• Even if “greening” did not exist, we would need to invent coherence on land use 
• Are perceived problems with greening is the concept, the scope, or the implementation? 

Link to other EU policies  - strengthen or shift CAP’s competitive angle

• Investment in the economy of rural areas is mainly linked to the broader food chain 
• Coherence with other EU funds should address both regional and EU-value added angles
• EU food competitiveness starts from the recognition of internal market realties 

23

Relevance of risk management in the EU
The search for ways to enhance risk management tools is not new

• Preparation of both reform of 2008 and 2013 included extensive analyses on the issue
• An EU-wide scheme was considered unlikely (budgetary rules; distribution impact) 
• MS were granted flexibility in rural development measures (but little appetite so far)

Some risks are covered in most MS, but at different levels and degree

• Weather-related risks covered both ex-ante, and ex-post (but mainly with MS money)
• Debate on whole-farm vs sector-specific approaches limits popularity in RD measures
• Fixed income support so far worked better than alternatives (results vs recognition) 

Future policy orientation will determine degree of complementarity 

• Competitiveness and market orientation imply farmers need to assume some risk
• Animal/plant disease and weather risks are more pertinent (and difficult) to address
• Balance among sectors and MS requires choices of shift from existing tools (e.g., VCS)  
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An (apparent) policy paradox and its causes

Why do EU and US farm policies target farm income support so differently? 

• Differences in the structure of their respective farm sectors explain some… 
• …differences in institutional setting and decision making explain more…
• …yet differences in underlying policy objectives may explain most

US farm policy still focuses on different ways of product support

• All forms of farm income support retain some link to past production references   
• Price reference, with high concentration on few crops, constitutes bulk of support  
• Increase of insurance programmes reflects past product-specific support    

EU farm policy focus has gradually shifted away from product support 

• Land-based support tools have broken link to price and past production references
• Land use has become the main focus of income support and its justification
• Broader CAP objectives reflect preference for a wide product and regional diversity

25

The bottom line for EU (and every) agriculture
Agriculture as the 2 % sector

• Narrow focus on sectorial interests exposes agriculture's low GDP share and overall economic weight 
• Product-driven concerns are real and justified; yet product-driven responses divide policy objectives
• Policy is driven on the defensive to justify its spending, instead of justifying its broader objectives

Agriculture as the 40 % sector

• Land use, the new focus of the CAP, addresses both environmental and climate challenges
• Wider territorial policy scope brings wider growth and employment links to the forefront 
• Technology and innovation will determine land-use, climate and environmental performance

Agriculture as the 100 % sector

• Food demand-driven policy concerns unify policy focus and reform opportunities 
• Up-stream, down-stream and horizontal linkages are potentially growth and job enhancing
• Technology and innovation will also determine net employment effect across the food chain
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Reports and data available at: 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/index_en.htm

Thank you for your attention!

26
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Desenvolvimento Rural, Informação e 
Políticas Públicas

Walter Belik
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Coimbra, 2016
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Desenvolvimento Rural, Informação e Políticas Públicas

• Compromissos Internacionais com a Segurança Alimentar e 
Nutricional e com a Sustentabilidade

• Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade
• Em direção à um Novo Paradigma?
• O Mundo Pós 2030 e a Política Pública
• Conclusões

Iniciativas Internacionais Recentes para o Desenvolvimento
Sustentável

Working Group 
International Scientific Symposium

BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DIETS 
UNITED AGAINST HUNGER

3–5 November 2010
FAO Headquarters, Rome Zero Hunger Challenge

Lançado pelo Secretario Geral da ONU Ban Ki-
Moon durante a  Cúpula Rio +20 em junho de 

2012
Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) Aprovados em

Julho de 2014 na Assembléia Geral
das Nações Unidas.

17 ODS com 169 
Metas para serem
atingidas até 2030 

COP 21
Assinatura em 22/04/2016 

por 171 países
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Agenda Internacional para o Desenvolvimento
Sustentável

• Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável 2030:

• COP21: Metas para 2025-30:
• Limita os aumentos de temperatura global a menos de 

1,5% sobre os níveis pré-industriais
• Mitigação – Adaptação
• §135. Convida os parceiros não Partes referidos no § 134 

acima a ampliar seus esforços e apoiar ações para 
reduzir as emissões e/ou desenvolver resiliência e 
reduzir a vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mudanças climáticas e demonstrar estes esforços 
através da plataforma da Zona para Ação Climática de 
Atores Não Estatais... 

Pobreza Rural e Segurança Alimentar

• 70% da pobreza do mundo se encontra 
domiciliada em áreas rurais.

• A agricultura familiar ocupa 70-80% da 
terra agrícola e produz 80% dos 
alimentos do mundo, em termos de 
valor; 

• As unidades produtivas  <1 ha 
representam 70% da agricultura familiar; 

• Unidades familiares em países de baixa  
ou média renda <5 ha representam 95% 
do total das unidades familiares ;
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Projeções para 2050

A produção de alimentos terá que crescer 60% até 2050; sendo 
que : 
• O incremento nos rendimentos agrícolas de arroz, trigo,soja 

e milho podem não ser suficientes para alimentar o mundo 
em 2050;

• O consumo de carnes deverá subir de 32  para 52 kg/capita/ 
ano;

• Disputa alimentos vs. matérias-primas energéticas 
(demanda por energia deve aumentar 100% até 2050);

• A mudança climática traz novos desafios para a produção;
• Escassez de terras  (preços em disparada) e água (+ 100%) 

(atualmente 36% da população mundial está em áreas  sem 
disponibilidade de água) 

FAO/2014 : 
1,3 bilhões de toneladas de 
alimentos são perdidos por 
ano em todo o mundo = 
30% dos alimentos 
produzidos no mundo

Estimativa de Perdas e Desperdícios  e seus 
impactos 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
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US$ 1 trilhão/ano 

Estimativa de Perdas e Desperdícios  e seus 
impactos 

• 44% de frutas e 
vegetais 

• 20% de raízes e 
tubérculos 

• 19% cereais 
• 8% de leite.

Redução de 50% no desperdício resolveria 25% do 
problema de oferta de alimentos em 2050
Área agrícola das Perdas = emissões de gases 

estufa dos EUA 
230 km3 de água = vazão anual do Rio Volga
1,4 bilhão ha perdidos
Perda de energia, renda, saúde e qualidade de 

vida

Estimativa de Perdas e Desperdícios  e seus 
impactos 
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Circuitos Curtos no Sistema Alimentar 
• A Agropecuária é o setor da Economia que mais emite gases de efeito 

estufa no planeta. 
• A Agropecuária é o setor que mais consome água limpa na economia, 

considerando as etapas de produção, processamento e distribuição.
• Portanto:  

• Circuitos curtos podem ser a maneira de recalibrar o Sistema Alimentar; 
• A Agricultura pode ser uma indústria em expansão no período pós carbono;
• Inovações espaciais podem garantir a sustentabilidade;
• Investimentos em escopo podem substituir aumentos de escala;
• Pode-se construir uma nova eco-economia (local é importante + objetivos 

sociais e desenvolvimento) 

• Diversidade de conceitos que fazem parte da literatura de local food (produção
local de alimentos ou sistemas agroalimentares locais).

• Pular etapas na intermediação/ reduzir distâncias / fortalecer o papel dos
consumidores;

• Conceito de local food: orgânicos, venda direta, especialidades etc;
• pode ser visto mais pelo lado econômico da diminuição de custos;
• pelo lado ambiental de gastar menos energia em transporte;
• pela sociologia como aprofundamento das relações entre produtores e

consumidores; pela re-conexão entre campo e cidade.
• É uma alternativa à globalização? É um caminho diante do aumento de custos

da produção tradicional?

Conceitos de alimentos locais
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Cadeia de Produção e Formas de Governança
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Sem Coordenação 

Com Coordenação

Custos de Transação

• Informação sobre qualidade
• Reconhecimento de atributos do produto
• Informação sobre valor agregado;
• Prevenção contra o oportunismo dos agentes

Custos de promover o deslocamento de uma mercadoria ou serviço de um agente para o outro, 
ou o custo de estabelecer uma interface econômica.
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Análise de Custos de Transação

•Especificidade dos Ativos (Atributos)

•Frequência

•Grau de Incerteza 

OBJETIVO DOS AGENTES: Reduzir os Custos de Produção + Custos de Transação

Tr
an

sa
ct

io
n 

co
st

s

Asset specificity

Spot markets Hybrids
Hierarchies

Spot market Hybrid Hierarchy

Fonte: Williamson (1991,p.285)

Estruturas de Governança
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Teoria de Governança na cadeia do Valor está baseada 
em 3 fatores 

A. Complexidade da transmissão de informação e 
conhecimento requerida para a realização de uma 
transação, particularmente com relação ao produto e 
as suas especificações;

B. Até onde essa informação e conhecimento pode ser 
codificada e, portanto, transmitida eficientemente 
sem investimentos em custos de transação;

C. As capacidades reais e potenciais dos fornecedores 
em relação aos requerimentos da transação.

Fonte:  Gereffi, G; Humphrey, J & Sturgeon, T. (2005)

Novas 
tecnologias 
podem 
anular o 
processo de 
codificação 
e começar 
do zero a 
relação.

Regulações 
Internacionais 
tem um peso 
enorme na 
gestão global 
das cadeias de 
valor.

Governança em Cadeias Globais

Critérios de Competitividade Cadeias Curtas 
• Segundo Belletti & Marescotti (2016): 3 critérios devem ser levados em 

conta:
1. Eficiência logística ou habilidade de reduzir custos de distribuição (além do 

evidente custo de transação);
Para o Produtor: assumir economias de escopo com a  necessidade de assumir custos de 
conversão para orgânicos ou busca de certificados) 
Para o Consumidor: os consumidores também assumem novos encargos com fazer compras 
com mais frequência, limpeza dos vegetais, alimentos mais feios, compra solidária etc. 
Compradores institucionais devem re-territorializar os seus serviços

2. Melhor distribuição do valor ao longo da cadeia; (pagamento de preço justo)
3. Eficiência da informação ou habilidade de transmitir os atributos  de qualidade 
complexos (decodificar). (modelos de comercialização diferentes, cestas de produtores, 
grupos de compras etc.) 

• Riscos: Entrada de varejista de larga escala. 
• Autonomia dos produtores? 
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Mecanismos de “Criação de Mercados”: Qual é a 
Governança? 

• Organização de “clientes” estabelece padrões de produção e fornecimento: 
Roma, Farm-to-School (NY baseada  em legislação aprovada no estado 
diferente de outros 24 estados ), Londres (hortas urbanas), Copenhaguen
(orgânicos), Emilia Romana, Norte de Oslo. Regulações internas vêm 
primeiro.

• Organização de produtores estabelece padrões: morango (França), 
Alimentação Escolar em pequenos municípios nos EUA. Reconhecimento 
Social vem primeiro. Convenções de Qualidade “Consensuadas”. 

• Estratégia “Top-Down”: PMA (administra a compra em 60 países e dá apoio 
direto em 20 por meio do P4P – vinculado à legislação do país).

• Caso Mixed – PNAE (Brasil) e EUA - National School Lunch Act (Farm Bill 
2008) : financiamento, regulação e controle

• Kloppenburg, Hendrickson e Stevenson
(1996): o termo deriva em parte do
conceito de “watershed” ou bacia
hidrográfica.

• Substitui “água” por “alimento”. Conecta o
cultural “food” com o natural “shed”.

Foodsheds

• Feenstra (1997): o local foodshed não descreve somente a área geográfica e os 
alimentos que podem crescer seu cultivo, mas também, elementos culturais e 
sociais da comunidade.

• Peters et al. (2009): áreas de terra que podem alimentar uma população.
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• USDA tem incentivado que
produtores criem negócios
locais baseado no foodshed
com o objetivo de fortalecer os
sistemas de alimentos locais e
regionais.

• Também incentivam Centros de
alimentos ou Food Hubs na
produção local.

Foodsheds

Concepções do Foodshed nos Estados Unidos

Fonte: Foodshed (2013).

• DuPuis e Goodman (2005): discurso dos ativistas alimentares dos
Estados Unidos, cresce a discussão de foodsheds e food miles e
conexões entre localização dos sistemas alimentares e a
promoção da sustentabilidade ambiental e justiça social.

• Food miles ou milhas percorridas pelos alimentos tem crescido
nos estudos de gases de efeito estufa (GEE).

• Kemp et al. (2010): viagem do alimento da fazenda ao prato.
• Origem: Reino Unido – 1994 “The Food Miles Report” publicado

pela SAFE Alliance e com Tim Lang.
• Utilizado por varejistas.
• Iles (2005): compras locais apoiam os produtores locais e é mais

sustentável.

Food Miles

Bom, Limpo e 
Justo: 

Experiência do 
restaurante:

Experiência da 
Comida: 

Manifesto Slow Food
para a Qualidade 
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• “Os sistemas alimentares locais
contribuem para reduzir a pegada
ambiental de uma comunidade” (UNIÃO
EUROPEIA, 2011).

• Um produto alimentar local deve ter - de
preferência, uma pegada de carbono
(carbon footprint) inferior à de um
produto importado semelhante (UNIÃO
EUROPEIA, 2011).

Food Miles

Food Miles

• O consumidor não escolhe apenas “local-bom”
e “global-mal”. Emissões de carbono não são a
única forma de avaliar decisões, há outras
questões como implicações para a
biodiversidade e paisagem, emprego local,
comércio justo e justiça social internacional.

• DuPuis e Goodman (2005): a capacidade para
re-socializar ou re-espacializar os alimentos, as
Shortened Food Chains estão em uma posição
para valorizar as qualidades do local e seus
atributos sócio-ecológicos: terroir,
conhecimento tradicional, espécies crioulas -
que pode ser traduzida em maiores preços.
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Food Miles 

Carne de Cavalo na Grã-Bretanha: As Conexões ABP e Comigel
�

Graphic: Guardian http://www.guardian.co.uk/uk/graphic/2013/feb/15/horsemeat-scandal-food-safety1#zoomed-picture
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Curva de Engel
Renda e gasto com os Alimentos

Brasil: Gasto em Alimentação por Classe de 
Renda
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Fonte:  Brasil POF – 2008/09

O Desenvolvimento Econômico Muda o 
Padrão de  Consumo

ÉTICA

QUALIDADE
DA CADEIA

QUALIDADE 
DA COMIDA

SEGURANÇA
ALIMENTAR

DISPONIBILIDADE
Governo, leis, escolha de fornecedores

Dieta/Funcional/
Alimentos Orgânicos

Alimentos de 
Conveniência

Snacks/
Refeições Preparadas

Laticínios, Carne, Peixe,
Sucos de Frutas Frescas, 

Bebidas

Carboidratos

Sobrevivência Mercado de 
Massa

Comida de 
Conveniência, 

Snacks

Higiene de 
Qualidade

Alta 
Tecnologia

África (Sub 
Subsaariana)

Índia, China,
Sudoeste Ásia,
América Latina

Europa 
Oriental

América do Norte, 
Japão,

Leste Europeu, 
Austrália

“virada da 
qualidade”
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Cadeias Agroalimentares: diferentes vetores

• Agricultura intensiva 
em trabalho

• Pequenos produtores  
e subsistência

• Políticas de 
autossuficiência

• Preocupações sociais: 
urbanização, inflação

Food Security Food Safety Valor Adicionado Novas Demandas

• Qualidade
• Saúde e sanidade
• Players globais
• Coordenação das 

cadeias de valor
• Consolidação
• Ganhos de escala
• Rastreabilidade

• Variedade e Marcas
• Diferenciação
• Gostos
• Rotulagem
• Entrega rápida
• Conveniência
• Food Service
• Infraestrutura

• Individualização
• Questões ambientais
• Bem Estar Animal
• Compra local
• Livres de antibióticos e 

transgênicos
• Orgânico, veggie, bio
• Paisagem, uso da terra

Produtividade Cadeias alimentares 
integradas

Segmentação
Customização

PMDs
África

Ásia
China
Rússia

A. Latina
Brasil

Europa
EUA

Japão

Elaboração: BRF

Agropecuária: Valor Adicionado em relação ao PIB 
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Exportação de Alimentos e Matérias- Primas da 
Agropecuária (% das Exportações Totais)
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Prevalência de Desnutrição (% da População)(Média dos 
três anos)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Angola Cabo Verde Timor Leste Guiné-Bissau Moçambique São Tomé e Príncipe

Adequação da Oferta de Energia (%) (Média dos três anos)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Brasil Angola Cabo Verde Portugal Timor Leste Guiné-Bissau Moçambique São Tomé e Príncipe

Atas  Proceedings    |    123

Plenária  Informação como suporte das Políticas Públicas para a Agricultura



Riscos e Desafios

• É possível antever um modelo (paradigma) alternativo com reconstrução das 
estruturas sociais no Sistema Alimentar?

• As cadeias curtas como inovação social – nichos de inovação podem servir de base 
para esse modelo? 

• Como evitar o “Neo populismo” no Denvolvimento Rural (comportamento rentista  
dos setores à jusante que se apropriam das margens)?

• Faltam Políticas Públicas no  Nível Meso; 
• Como evitar o “Espetáculo do comércio justo”?  - Consumidores ricos alegando a sua 

superioridade moral, hedonismo, epicurismo
• Confronto: 

Processos padronizados, deslocalizados e especializados com eficiência econômica e 
competitividade. 

X
Processos localizados e especializados, trocas com características ambientais e de saúde. (É um 

novo rumo? É um “fenômeno burguês”?)

Conclusões

• Não há elementos suficientes que corroborem com “um novo 
paradigma” no Sistema Alimentar;

• Porém: É possível conciliar o crescimento da produção de alimentos com 
a sustentabilidade, aumento de renda para os produtores e acesso ao 
alimento;

• Informação: elemento chave para a redução dos custos de transação e 
acesso ao mercado de alimentos de qualidade e manutenção do 
consumidor engajado, cidadão, coerente e ativo.
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OBRIGADO
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Informação como 
suporte das Políticas 

Públicas para a 
Agricultura

Hélder Muteia
Representante da FAO em Portugal/CPLP
FAO-PT@fao.org
www.fao.org/portugal 7 de setembro de 2016



“Solos saudáveis para uma vida saudável”

FAO, 2015

“Agricultura familiar: alimentar o mundo, cuidar do planeta”

FAO, 2014

“Pessoas saudáveis dependem de sistemas
alimentares saudáveis”

FAO, 2013

“Ano Internacional das Leguminosas: sementes nutritivas 
para um futuro sustentável”

FAO, 2016

Segurança alimentar e nutricional

Acesso Disponibilidade

Utilização Estabilidade

128    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



Modelo simplificado do sistema alimentar

Sistemas alimentares modernos (impactos)

Maior produção alimentar do que em qualquer outro 
momento na história

Má distribuição (falta para uns, excesso para outros)

Maior pressão sobre os recursos naturais (água, 
solo e biodiversidade)

Alargamento da cadeia de valor (agroindústria)

1/3 dos alimentos produzidos é desperdiçado
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Desafios dos sistemas alimentares

• Aumento da procura (demografia)

• Novos hábitos alimentares

• Novos fenómenos

• Volatilidade dos preços

• Alterações climáticas

• Outras ameaças ao meio ambiente 

• Mercados agrícolas

• Guerras e desastres naturais

Demografia e alimentação (2050)

• 70% população urbana

• Aumento da procura de alimentos:

o 2,1 para 3 mil milhões de toneladas de cereais

o 270 para 470 milhões de toneladas de carne

• 60% de aumento de produção agrícola

• Apenas 20% de potencial de expansão sustentável dos terrenos 

agrícolas

Países desenvolvidos

Países em 
desenvolvimento
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Dados gerais sobre a fome

• 795 milhões passam fome

• 100 milhões de crianças com baixo-peso

• 2 mil milhões com deficiências em micronutrientes  

• 3,1 milhões de crianças/ano morrem de malnutrição

Mapa da fome 2016
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Novos hábitos alimentares

+ classe média

+ carne

+ legumes e frutas

2050 70%
• Fast food
• Pré-processada
• Dietas menos 

diversificadas

+60 anos

2015  2050
11%  22% 

(Dietas condicionadas)

Mobilidade 
social Urbanização Envelhecimento

demográfico

Sobrepeso e obesidade

• 1,9 mil milhões de 
pessoas têm  
sobrepeso, das quais 
600 milhões  são 
obesas

• Sobrepeso e a 
obesidade podem 
causar:
o hipertensão
o diabetes
o problemas 

respiratórios
o carcinomas
o arteriosclerose
o etc.

132    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



Novos fenómenos

• Biocombustíveis

• Engenharia genética

• Agricultura biológica/orgânica

• Tecnologia digital

Preços dos alimentos: últimas décadas
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Índice de Preço dos Alimentos
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Últimos 50 
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Volatilidade dos preços

Alterações climáticas

• Maior variabilidade das temperaturas e chuvas (secas e 
inundações)

• Alterações na disponibilidade de água
• Maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos 
• Aumento do nível do mar e da salinização 
• Perturbações nos ecossistemas

Principais consequências para a produção 
agrícola: 
• Diminuição da produção em certas áreas
• Alterações na adequação das culturas
• Maior variabilidade da produção

Gases estufa (ex.: CO2) = Aquecimento global
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Outras ameaças ao meio ambiente

• 25% degradados
• 8% moderadamente degradadosSolos

•Últimos 40 anos  50% da fauna dizimadaFauna

Água

• 3,3 milhões de hectares perdidos por ano 
entre 2010 e 2015 Floresta

• Consumo médio por sector (agricultura: 
70%; uso doméstico: 11%; indústria: 19%)

Mercados agrícolas

• Globalização

• Ineficiência dos mercados

• Barreiras comerciais

• Rondas de Doha
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Guerras e desastres naturais (exemplos)

• Sismo no Nepal (2015)

• Conflito na Ucrânia (2014)

• Tufão Haiyan (2013) no Sudoeste Asiático

• Tsunami no Japão (2011)

• Conflito na Siria (inicio 2011) - refugiados

• Seca no Sahel (recorrente)

Soluções do passado

• Expansão das áreas de cultivo
- o atual potencial de expansão não ultrapassa os 20%

• Revolução Verde: modelo tecnológico químico-
mecânico 
- Substituição de trabalho humano por máquinas: aumento das 
áreas de cultivo

- Substituição de processos ecológicos por inputs químicos (ex. 
fertilizantes): aumento da produtividade das terras

- Consequências ambientais (desflorestação, contaminação da 
água, ambiente e solos, perda de biodiversidade)
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Sistemas alimentares sustentáveis

Produção

Processamento

Distribuição

Acesso

Consumo

Desperdício
Recuperação

Ambiente

Sociedade

Economia

Características:
• Disponibilidade de alimentos

o Nutritivos

o Acessíveis

o Livres de contaminantes

• Saudáveis

(pessoas/comunidades)

• Geradores de rendimentos

• Benéficos ao ambiente

• Fontes de dignidade para 
produtores e consumidores

• Resilientes às mudanças e 
choques

Dinâmica dos sistemas alimentares (do futuro)

Produto final

Processamento e 
embalamento

Matérias –primas 
e ingredientes

Produção agrícola

Variedades e 
espécies melhoradas

Práticas agronómicas sustentáveis(irrigação, 
água e gestão dos solos)

Redução no uso de 
agroquímicos

Redução da gordura, 
açúcar e sal
Enriquecimento com 
fibras
Antioxidantes
Componentes 
protetores
Baixa densidade 
energética
Reforço da saciedade

Redução de perdas e 
desperdício
Reutilização 
Reciclagem 
Reaproveitamento
Compostagem 
Uso eficiente de 
energia

Aceitação pelos consumidores, segurança, conveniência, opções, comércio 
justo, orgânico (biológico), bem-estar animal, origem e procedência, preço
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Novos paradigmas / novas fronteiras

• Agricultura sustentável e sistémica
(Agro-Ecologia; Agricultura Biológica; 
Permacultura; Sistemas Agro-florestais)

• Agricultura de precisão

• Superalimentos

• Supermicróbios fertilizantes

• Mapeamento de possibilidades e 

oportunidades

• Robotização

• Biotecnologia

• Cultivo de desertos

Agricultura sustentável (evolução conceptual)
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A concluir

• Compromisso global para a erradicação da fome

• Compromisso global sobre o clima (inclui agricultura sustentável)

• Implementar sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis 

• Novos paradigmas (institucionais, económicos, sociais)

• Novas soluções tecnológicas

• Multidisciplinariedade / multi-atores (humanizar o desenvolvimento)

• Apoio aos pequenos agricultores familiares (acesso aos recursos, 
tecnologia, mercado e crédito)

• Resolver o problema das externalidades

Obrigado

Contactos:

Hélder Muteia – Representante da FAO em Portugal e junto da 

CPLP 

FAO-PT@fao.org

Palácio Conde de Penafiel
Rua de S. Mamede (ao Caldas), 21
1100-533 Lisboa
Portugal
Tel: 213 928 564
www.fao.org/portugal
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« Porque 
precisamos

de estatísticas
agrícolas? 

“Informação como suporte das
políticas públicas para a Agricultura”

VIII – Congresso da APDEA

7-9 setembro 2016



«

2

Sumário

1. Caso particular das estatísticas agrícolas

2. Contributo para as políticas públicas nacionais e 
da UE

3. Exemplos de utilização das estatísticas agrícolas

4. Considerações finais

2

«

3

Qual a importância relativa da Agricultura na economia?

3

Evolução do peso relativo na Economia 

% do vab % do emprego
1960 22,4 43,1
1970 12,9 27,6
1980 10,8 19,2
1990 9,1 13,1
2000 3,5 12,6
2010 2,2 11,2

fonte: Contas Nacionais e Séries longas do Banco de Portugal
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«

4

Qual a importância relativa da Agricultura na economia, 
atualmente?

4

VAB a preços base
milhões € % milhares %

Agricultura, silvicultura e pesca 3669,3 2,4 342,5 7,5
Indústria e Energia 26930,5 17,3 830,1 18,2
Construção 7208,3 4,6 277,5 6,1
Comércio, alojamento e restauração 31245,2 20,0 960,9 21,1
Transportes,informação e comunicação 12762,0 8,2 275,8 6,1
Atividades financeiras 27852,9 17,9 136,0 3,0
Outras atividades de serviços 46352,6 29,7 1725,9 37,9
VAB a preços de base 156020,7 100,0 4548,6 100,0

Fontes: Contas Nacionais e Inquérito ao Emprego

Emprego

Agricultura na Economia Portuguesa
resultados preliminares de 2015

«

5

Não obstante a perda de 
importância relativa 
em termos 
económicos, as 
estatísticas sobre o 
setor mantiveram 
uma relevância 
significativa na 
atividade do INE. Na 
verdade algumas das 
publicações mais 
antigas respeitam à 
agricultura e ainda se 
mantêm.

5
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«

6

A partir dos anos 90 há até uma revolução das 
estatísticas agrícolas em consequência sobretudo 
das crescentes exigências informativas 
associadas à adesão europeia e em particular à 
PAC.

6

«

7

Agricultura e Desenvolvimento Rural valem 40% do 
orçamento comunitário (2013)

Outras políticas 
60%

Agricultura e 
Desenvolvimento 

Rural 
40%

Orçamento da Comissão 2013

O caso particular das estatísticas agrícolas

Fonte: Comissão Europeia
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«

8

Agricultura cobre 47% do território da UE

O caso particular das estatísticas agrícolas

«

9

Agricultura - os alimentos que ingerimos
 Segurança Alimentar é uma dimensão de capital importância para a 

sociedade
 Informação detalhada da estrutura das explorações agrícolas e da 

cadeia de distribuição alimentar é essencial em  situações de crise 
alimentar

 A evolução dos preços, a sua grande volatilidade são alvo de atenção

O caso particular das estatísticas agrícolas
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10

NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO PARA AS POLÍTICAS
PÚBLICAS E EUROPEIAS

«

11

Monitorização e avaliação da nova PAC

Novo: Artigo 110 do Reg.º (UE) 1306/2013

=> Estabelece um quadro de avaliação e monitorização comum 
a toda a nova PAC;

=> Define para cada dimensão (pagamentos diretos, medidas de 
mercado, programa de desenvolvimento rural) o tipo de 
acompanhamento e avaliação;

=> Minimiza a carga administrativa.

Necessidades de informação para as políticas
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«

12

Regulamento (UE) No 1306/2013

Artigo 110: Monitorização e Avaliação da PAC

(a) Produção alimentar viável, com incidência nos rendimentos 
agrícolas, na produtividade agrícola e na estabilidade dos 
preços;

(b) Gestão sustentável dos recursos naturais e 
monitorização das alterações climáticas, com incidência 
nas emissões de gases com efeito de estufa, na biodiversidade, 
no solo e na água; 

(c) Desenvolvimento territorial equilibrado, tendo em conta o 
emprego rural, o crescimento e a pobreza nas zonas rurais. 

Necessidades de informação para as políticas

110.2: Avaliação do desempenho da PAC em 
relação aos seguintes objetivos

«

13

Regulamento (UE) No 1306/2013

Artigo 110: Monitorização e Avaliação da PAC

Avaliações periódicas, pela Comissão, de instrumentos
específicos, com base num plano de avaliação plurianual;

A Comissão apresentará um relatório inicial sobre o desempenho
da PAC ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 31 de
dezembro de 2018; (Inquérito à Estrutura das Explorações
Agrícolas – 2016, será uma fonte de informação fundamental)

Um segundo relatório, incluindo uma avaliação do desempenho
da PAC, deve ser apresentado pela Comissão em 31 de
dezembro de 2021. (os resultados do próximo Recenseamento
Agrícola, serão fundamentais)

Necessidades de informação para as políticas

110.5: Reporte de informação
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14

Sistema de monitorização e avaliação da PAC

PAC 
objetivos 

gerais

PAC objetivos 
específicos

(Pilar I objetivos 
específicos, 

Pilar II prioridades)

Pilar I instrumentos & Pilar II 
medidas

Indicadores de 
realização

(Regs. UE Nº 834/2014 
e nº 808/2014)

=> Baseados em dados 
de controlo e 
monitorização

Indicadores de 
resultado

(Regs. UE Nº 834/2014 
e nº 808/2014)

=> Baseados em 
estatísticas e  dados de 

controlo e 
monitorização

Indicadores de 
impacto

(Reg. UE nº 834/2014)
=>Maioritariamente 

baseados em 
estatísticas

Situação
& 

tendências

Indicadores de 
contexto

(Reg.UE nº 808/2014)
=>Maioritariamente 

baseados em 
estatísticas

Necessidades de informação para as políticas

«

15

População & Território
C.01 População
C.02 Estrutura etária
C.03 Território
C.04 Densidade populacional

Indicadores e fontes de informação
Estrutura das explorações 
agrícolas e práticas agrícolas
C.17 Explorações Agrícolas
C.18 Superfície Agrícola Utilizada (SAU)
C.19 Superfície agrícola com agricultura 

biológica
C.20 Área regada
C.21 Cabeças Normais (CN)
C.22 Mão-de-obra agrícola
C.23 Estrutura etária dos produtores agrícolas
C.24 Formação agrícola dos produtores 

agrícolas
C.33.2 Áreas de pastoreio extensivo
C.39 Captação de água na agricultura

Desenvolvimento económico, 
estrutura da economia
C.08 PIB per capita
C.09 Taxa de risco de pobreza
C.10 Estrutura da economia
C.11 Estrutura do emprego
C.12 Produtividade do trabalho por setor 

económico
C.16 Produtividade do trabalho na indústria 

alimentar

Emprego
C.05 Taxa de emprego
C.06 Taxa de atividade por conta 

própria
C.07 Taxa de desemprego
C.13 Emprego por atividade 

económica

Inquérito à
Estrutura das
Explorações

Agrícolas

Contas Nacionais
EU-SILC

(rendimento e
condições de vida

Estatísticas da 
População

Inquériro ao 
Emprego

Contas 
Económicas da 

Agricultura

Estatísticas 
agroalimentares,

florestais e da 
energia

Estatísticas do 
Turismo

ICNF

APA

JRC

RICA e
Estatísticas 

diversas

Outros

Rendimento agrícola e produção
C.14 Produtividade da mão-de-obra na 

agricultura
C.25 Rendimento Agrícola
C.26 Rendimento empresarial agrícola
C.27 Produtividade total dos fatores na 

agricultura
C.28 Formação Bruta de Capital Fixo na 

Agricultura

Turismo
C.30 Intraestruturas de turismo

Floresta/Agric & Amb/Energia
C.15 Produtividade do trabalho na silvicultura
C.29 Floresta e outras zonas arborizadas
C.35 índice de aves de terras agrícolas
C.40.1 Water quality, GNB
C.43.1 Produção de energias renováveis pela 

agricultura
C.44 Utilização da energia na agricultura, 

silvicultura e indústria alimentar

Ambiente, 
biodiversidade, clima

C.31 Ocupação do solo
C.34 Zonas Natura 2000
C.36 Estado de conservação dos 

Habitats agrícolas
C.40.2 Qualidade da água, Balanço 

Nutrientes
C.45 Emissões provenientes da 

agricultura

Solo
C.41 Matéria orgânica do solo em 

terras aráveis
C.42 Erosão dos solos pela água

Agroambiente
C.32 Zonas 

desfavorecidas
C.33.1 Agricultura 

intensiva
C.37 Agricultura de 

alto valor natural

Floresta, energia
C.43.1 Produção de energia 

renováveis pela silvicultura
C.38 Floresta protegida

Necessidades de informação para as políticas
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«

16

CONTRIBUTO PARA AS POLÍTICAS

«

17

Para além da PAC: Outras utilizações das estatísticas 
agrícolas

Informação de base para as contas satélite do ambiente; avaliações da
biodiversidade, solo, água e qualidade do ar.

Avaliação da alterações climáticas - mitigação e da capacidade
adaptativa da agricultura e floresta no âmbito das alterações climáticas

Preços agrícolas e preços dos meios de produção são relevantes para
acompanhar a situação económica das explorações agrícolas.

 Informação sobre dimensão e estruturas de produção das explorações
agrícolas permitem identificar tendências e vulnerabilidades do setor.

Informação sobre as práticas de maneio dos animais e dimensão do efetivo
animal/exploração é decisiva para a problemática do bem-estar animal.

A produção de energia renovável pode ser obtida a partir de culturas
agrícolas destinadas à produção de biofuels.

Produção e produtividade das culturas agrícolas na Europa afetam os
países em via de desenvolvimento, quer através dos stocks gerados para
ajuda humanitária, quer através do impacto no mercado mundial de preços.

Contributo para as políticas
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EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS AGRÍCOLAS

«

19

IS -9,6
RO -1,8

UK -1,2
CY -0,7
ES -0,7
AT -0,7
CH -0,2

DK 0,0
BG 0,0
NL 0,1
DE 0,1
SI 0,1
PT 0,2
EL 0,6
SE 0,6
PL 0,7
IT 1,0
LV 1,1
IE 1,1
BE 1,5
FR 1,6
CZ 1,7

HU 2,4
SK 2,4

EE 3,8
MT 4,9
FI 5,4
LU 5,9

LT 12,6
HR 13,9

EU28 0,6

Formulação de políticas
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Formulação de políticas

«

21

Formulação de políticas
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Monitorização das políticas

«

23

Monitorização das políticas
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Apoio à decisão

«

25

Apoio à decisão

O glifosato é a substância ativa mais utilizada para combater as
infestantes, representando 59% da quantidade total de herbicidas
e sendo utilizado em praticamente todas as culturas. Trata-se de
um herbicida de amplo espectro, aplicado em pós-emergência e
com ação não-seletiva.
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Orientação para as necessidades de informação

3 — Cometer ao Instituto Nacional de 
Estatística, I. P., a realização de um 
inquérito junto dos municípios de São
Brás de Alportel e Tavira, em articulação 
com as entidades competentes, destinado a 
inventariar os impactos dos incêndios no 
âmbito privado e público.

«

27

b) A Comissão é assessorada tecnicamente pelo Grupo
de Trabalho (GT), já em atividade, mas agora alargado, que
funciona sob orientação política da Comissão, presidido
pelo Secretário de Estado da Agricultura e composto por
representantes das seguintes entidades:
i) Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP), que coordena;
ii) Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;
iii) Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.;
iv) Direção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural;
v) Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I. P.;
vi) Direção -Geral de Alimentação e Veterinária;
vii) Direção -Geral do Território;
viii) Instituto de Financiamento de Agricultura e
Pescas, I. P.;
ix) Direções Regionais de Agricultura e Pescas;
x) Autoridade de Gestão do PRODER;
xi) Direção -Geral do Orçamento;
xii) Autoridade Tributária e Aduaneira;
xiii) Direção -Geral dos Assuntos Europeus;
xiv) Instituto Nacional de Estatística;
xv) Autoridade Nacional de Proteção Civil;
xvi) Direção -Geral das Autarquias Locais;
xvii) Direção -Geral de Geologia e Energia;
xviii) Direção -Geral das Atividades Económicas;
xix) Direção -Geral da Saúde;
xx) Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

Representação institucional

Comissão de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca e

das Alterações Climáticas -
(RCM37/2012)
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Plano de Ação Nacional do Uso Sustentável 
de Produtos Fitofarmacêuticos -

(Despacho n.º 13879/2012)

Representação institucional

«

29

Inventário Nacional de Emissões antropogénicas
Por fontes e Remoção por sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos
(INERPA) (RCM20/2015; Representação 
institucional/AA Poluentes Atmosféricos 

(SNIERPA)

Representação institucional
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Toda esta informação tem de ser estatística oficial?

A maior parte sim, porque as estatísticas oficiais:

 São obtidas num enquadramento institucional de independência, de 

transparência e de rigor  (ver nomeadamente Código de conduta 

para as estatísticas europeias).

 São obtidas por profissionais experientes e com capacidade técnico 

científica

 Destinam-se a “múltiplos usos“ (são um bem público)

 Permitem associar várias fontes de informação (inquéritos, 

cadastros, informação administrativa).

Considerações Finais

«

31

Mas as estatísticas oficiais podem e devem ser 
melhoradas

Na produção estatística oficial há uma série de 

condicionantes que merecem ser referidas:

 Os recursos humanos e financeiros disponíveis.

 A qualidade da informação de base transmitida ao INE.

 A carga administrativa que empresas e famílias suportam.

Considerações Finais
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Mas as estatísticas oficiais podem e devem ser 
melhoradas

Uma parte substancial destas condicionantes pode ser minorada pela 

aposta numa maior eficiência. Nessa perspetiva o diálogo entre a 

Autoridade Estatística com utilizadores de estatísticas e com 

prestadores de informação é essencial:

Com os primeiros  para  identificar necessidades de informação que 

devem e podem ser satisfeitas e descontinuar a produção de 

estatísticas inúteis. 

Com os segundos para procurar formas de apropriação de informação 

de base relevante que, sem prejuízo da sua qualidade, minimizem o 

esforço da sua obtenção.

Considerações Finais

Composição| 

Execução

Assim o INE agradece o 
convite. Obrigado

pela atenção

Instituto Nacional de Estatística, I. P.

DEE - Departamento de Estatísticas Económicas

AA - Serviço de Estatísticas da Agricultura e
Ambiente

Atas  Proceedings    |    157

Plenária  Informação como suporte das Políticas Públicas para a Agricultura



158    |    ESADR 2016



Atas  Proceedings    |    159

Portuguese macroeconomic context: Consequences for agrifood complex

Carlos Marques                  
(cmarques@uevora.pt)
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School of Social Sciences, Management Department Center for Advanced Suties in Management and Economics
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World imports Trade (2008-14)

Source: Boletim Económico Abril, Banco de Portugal, P.19
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1. International macroeconomic context and objective 
- The world changed in 2008;
- Graph of import flows illustrate the trade collapse 

and recover over the following two years;
- The same trend has been recorded in economic 

activity; 
- However, nothing was and will be as before for 

Portugal for a long time;
- Analyze characteristics of world and Portuguese 

macroeconomic environment;
- Implications and prospects for economic activity 

and for agricultural and food business;
- Consequences for public policy for agribusiness.
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Outline 

1. Recent international macroeconomic context
2. Developments in the Portuguese economy and 
outlook
3. Agrifood complex in the Portuguese economy

-Agriculture
-Agroindustry
-Agricultural and food Trade
-Agricultural and food Prices

4. Implications and prospects for the agrifood complex 
and policies
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World, Developed, Emerging and Developing countries and selected countries 
% change GDP (2005-15)

Source: Bank of Portugal, Economic Reports, several years/issues
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World, Developed, Emerging and Developing Countries and selected Countries 
real rates of change of GDP (2005-14)

Source: Elaboration of the author based on data from Annual Report/Economic Reports of Bank of Portugal, several years/issues
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1. Recent international macroeconomic context 

- High growth (5%) in global economic activity 
between 2005-07;

- Growth fueled by growth of emerging countries;
- From the second half of 2007 financial turmoil and 

economic downturn;
- Financial crisis emerged in the last quarter of 2008 

with the bankruptcy of Lehman & Brothers;
- Crisis of confidence and economic recession as 

financial effects contaminated the real economy;
- Worsening of international economic situation in 

the first quarter of 2009, with strong contraction;
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1. Recent international macroeconomic context 

- Recovery in 2010, conditioned by the emergence 
sovereign debt crisis of the euro countries (Greece);

- Slowdown in 2011 and 2012 with spread of crisis 
through euro area (Ireland, Portugal, Spain, Italy, 
France?);

- Recession in euro area and low growth of emerging 
economies (Russia, Brazil) maintained low growth 
3.4% of world economic activity in 2013 and 2014;

- In 2015 further decrease of growth of economic 
activity to 3.1% with slowdown and recession of 
emerging economies (China, Angola, Russia, 
Brazil);
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Outline 

1. Recent international macroeconomic context
2. Developments of the Portuguese economy and 
outlook
3. Agrifood complex in the Portuguese economy

-Agriculture
-Agroindustry
-Agrifood Trade
-Agrifood Prices

4. Implications and prospects for the agrifood complex 
and policies
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

Conclusion (1)
Portuguese macroeconomic context and prospects 
changed dramatically over the last decade:
-Euro and monetary rules; 
-Structural slowdown of growth (“economic model”)
-Rapidly increasing debt reaching excessive levels;
-Global financial context changed abruptly;
-International rescue and EU “austerity” policies.
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

Conclusion (2)
Main driver for Portuguese authorities macroeconomic 
intervention and action was and still is the financial 
problem; 
-“bubbles”, borrowing and banks led to international 
rescue (lenders waked up with international financial 
crisis);
-Public authorities had and are still addressing banks 
and financial system with negative results and credit 
defaults and balance assets value adjustment;
-Public budgetary and external accounts contribution 
for financial problems required correction;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

Conclusion (3)
Current and future prospects are “grey” because:
-Interest payments of public debt mobilize large sums 
of public resources (almost 5% GDP);
-Same situation for the private sector (firms and 
families); 
-Difficulties to divert financial resources of families, 
firms and government to savings and investment;
-“New model” not friendly to external investment 
because rents are to be taxed;
-Indirect taxes on fuels increase costs and do not favor 
competitiveness;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook
Conclusion (4)
Prospects for world economic activity are not 
favorable:
-Raw materials moderate prices with different effects 
on country economies and world growth;
-Economic evolution of our major partners within EC 
(Spain, Germany, France) and ROW (Brazil and 
Angola);
-EU budgetary policy and “austerity” path with EU 
excessive budget procedures and supervision;
-Difficulties in Savings, Investment and Employment;
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GDP and Expenditure components % change, 2002-2015
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GDP and Expenditure components % change, 2002-2015

Source: Elaboration of the author based on data from Annual Report/Economic Reports of Bank of Portugal, several years/issues
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Portuguese GDP and Expenditures Components, 2008 - 2015
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- Gradual recovery with acceleration of economic 
growth in 2006 and the first half of 2007;

- Trend reversed with new global context;
- Gradual negative effects on exports, investment, 

consumption and financing conditions and costs;
- Sharp contraction of the economy in 2009 and rapid 

recovery in 2010;
- Difficulties of access to international financial 

markets as sovereign debt problems arise in 2011;
- Request for international assistance in April to 

secure funding and memorandum of understanding;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- Need to correct public budgetary policies and 
external accounts through structural reforms;

- Deleveraging given the scarcity of resources and 
the need to consolidate public and private balance 
sheets;

- Cuts in public sector wages and retirement 
pensions, lowering  consumption and domestic 
demand, with additional difficulties from slowdown 
in external demand, with rising unemployment;

- Intervention in Banks (BPN and BPP) with costs 
for tax payers; 
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- Strong economic recession in 2011(-1.6%) and 
2012 (-4%); 

- External accounts (current and capital accounts) 
balanced in 2012 after decades of deficits (-4.5% of 
GDP or 10 billion euros in 2011);

- Record unemployment of 16.9%;
- Decrease in public deficit;
- Increase in public debt with international 

intervention, incorporation in the public accounts’
perimeter of transport enterprises debt  and public 
deficits;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- In 2013 macroeconomic imbalances continued to 
adjust and showed first signs of recovery;

- Current account and capital contributions surplus 
(2.6 % GDP);

- Continued budgetary consolidation reducing deficit 
to 4.9%;

- Large increase in taxes (mainly on families) to 
offset impact on expense of holidays and Christmas 
subsidies of public employees and cuts in pensions;

- Annual economic recession (-1.6%) but slowed 
down and turned around in 3rd quarter; 
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- End of “recessive spiral” with GDP reversing the 
downward trend in the 3rd quarter of 2013;

- Unemployment stopped increasing and changed 
trend;

- External environment of weak growth economies of 
our customers but still with a remarkable dynamism 
of exports;

- Public debt to GDP ratio continued to increase with 
loans and deficits, reaching 129 per cent at the end 
of 2013;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook
- Back to moderate economic growth in 2014 (0,9%); 
- Public deficit (corrected  from special factors) 

decreased to 3.8% and external accounts remained 
positive;

- Interest rates decreased at longer maturities and 
gradual access to international financial markets;

- “Clean exit” from economic and financial program;
- Instability of domestic financial system with 

resolution of BES and companies (including PT) ;
- Contribution of “Quantitative easing” policy of the 

ECB to stabilize financial markets;
- Unemployment decreased but still high (13.9%); 
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook
- Moderate but higher growth in 2015 (1.5%) due to 

all components of internal demand and exports, but 
slowed down during 2nd semester;

- Public deficit “corrected” decreased to 3.2%;
- Interest rates kept low and access to international 

financial markets continued;
- External accounts remained balanced;
- Cuts of wages of public workers started to be 

recovered (20%);
- Unemployment rate kept decreasing (12.4%); 
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- Parties in power gain elections of sept. 2015 
without absolute majority and left parties (PS, BE, 
and PCP) support new government (PS);

- “End of austerity” with public workers and retired 
recovering wages during 2016 and pensions in 2016 
and 2017;

- Increase in indirect taxes (fuels and car sales);
- A new path for the economy that conciliates growth 

needs and budgetary consolidation is under way;
- Model for economic growth based not only on 

exports as well as on domestic consumption;
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2. Developments in the Portuguese economy and outlook

- Financial system difficulties and need to increase 
capital as uncollectable credit is recognized in 
balance sheets and negative results decrease equity;      

- BANIF resolution with high costs to Portuguese 
taxpayers and instability of the financial system;

- Need to capitalize CGD, the largest and public 
bank (up to 2.7 billion plus 0.96 and 0.5 of 
bonds/assets);

- Effects on public debt increase (already at 131.6% 
of GDP in the end of 1st semester of 2016);

- Interest costs will also increase for future budgets, 
particularly when interest rates start to go up;

- Taxes will have to increase to even higher levels;

Atas  Proceedings    |    171

Plenária  Contexto macroeconómico e as implicações para a agricultura



School of Social Sciences                                                                                                    CEFAGE - UE Research Center                                          
Management Department                                                                                                        Avanced Studies in Management and Economics                           

2. Developments in the Portuguese economy and outlook
- In the end of the second trimester the economy is 

growing less than in 2015 (0.8%) and might reach 
1% in 2016 (UTAO) lower than expected (1. 8%);

- Consumption has not contributed as expected, 
investment is decreasing and exports are still 
supporting growth;

- Unemployment fell to lowest levels since the crisis 
(10.8%) suggesting increase in firms activity but 
less than in the 2nd trimester of 2015;

- Public deficit goal is to be controlled at 2.5% down 
from 3.2% (not including exceptional measures) 
mainly by freezing public investment; 
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Portuguese GDP per capita, 1980-2014
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Migratory Balance, 2004-2014
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Portuguese and Euro Area GDP % change, 1996-2007

Source: Bank of Portugal, Annual Report, 2007, p. 100
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Portuguese and Euro Area GDP % change, 2000-2015

Source: Banco de Portugal, Boletim Económico, 2016, p.62
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Major Budgetary indicators (public deficit and debt), 2010-2015, % GDP

Source: Bank of Portugal,  Boletim Económico, Maio, 2016, p. 46
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International investment position (black line) % of GDP, 1999-2009

Source: Bank of Portugal, Annual Report, 2011, P.181
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International investment position (grey line), % of GDP, 2008-2014

Source: Bank of Portugal, Boletim Económico Maio, 2015, p. 69.
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Current and Capital Accounts balances % GDP, 2011-2015

Source: Bank of Portugal,  Boletim Económico, Outubro, 2015, p. 56
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Current Account Balance, 1996 – 2014

Source: Pordata
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Comercial Balance Portugal , 1993 – 2009

Source: National Statistical Institute, International Trade Statistics, 1993 – 2009, p. 14 
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Comercial Balance Portugal, 2005 – 2014

Source: National Statistical Institute, International Trade Statistics, 2014, p. 14   
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Total, short and long run unemployment rates, 2008-2015
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Real GAV per economic sector of Portuguese Economy, 2008-2015
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Economic sector proportion on total employment, 2008-2014
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Total employment and per sector of economic activity, 2008-2014
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Consumer Price index evolution
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Prices of raw materials
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Outline 

1. Recent international macroeconomic context
2. Developments in the Portuguese economy and 
outlook
3. Agrifood complex in the Portuguese economy
Agriculture
Agroindustry
Agricultural and food Trade
Agricultural and food Prices
4. Implications and prospects for the agrifood complex 
and policies
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3. Agrifood sector in the portuguese economy 

Potential economic contribution of agricultural and 
food complex and internationalization of the 
Portuguese economy:
- Agricultural and food complex is expected to give 

his share of contribution to the economic activity 
and turnaround;

- Add value to resources allocated to agricultural and 
food production;

- Contribution to correct trade external deficit;
- Decrease external capital needs;

Atas  Proceedings    |    181

Plenária  Contexto macroeconómico e as implicações para a agricultura



Total and Agriculture, forestry and fishing Branch of activity GVA, 1995-2015
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Total and Agriculture, forestry and fishing Branch of activity GVA, 1995-2015
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Total and agri-food industry- 1995-2013
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Source: Contas nacionais

Total and agri-food industry- 1995-2013
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Current, Goods, Services and agri-food Balances, Exports, Imports and coverage 
rates, 1995- 2014 

Source: Banco de Portugal, series longas e relatorios anuais (1998 a 2007) e Estatísticas do Comércio Internacional, Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Comércio Internacional, 2008 a 2014
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Current, Goods, Services and agri-food Balances, Exports, Imports and coverage 
rates, 1995- 2014 

Source: Banco de Portugal, series longas e relatorios anuais (1998 a 2007) e Estatísticas do Comércio Internacional, Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Comércio Internacional, 2008 a 2014
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Current, Goods, Services and agri-food Balances, Exports, Imports and coverage 
rates, 1995- 2014 

Source: Banco de Portugal, series longas e relatorios anuais (1998 a 2007) e Estatísticas do Comércio Internacional, Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Comércio Internacional, 2008 a 2014
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Current, Goods, Services and agri-food Balances, Exports, Imports and coverage 
rates, 1995- 2014 

Source: Banco de Portugal, series longas e relatorios anuais (1998 a 2007) e Estatísticas do Comércio Internacional, Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Comércio Internacional, 2008 a 2014
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Agricultural product prices, average rate of change, 1996-2015

Source: INE, Agricultural statistics
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Agricultural product prices, average rate of change, 1996-2015

Source: INE, Agricultural statistics
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Agricultural factor prices, average rate of change, 1996-2015

Source: INE, Agricultural statistics
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Total and food Consumer Price Harmonized Index, Portugal and Euro area, 
average rate of change, 1998-2014

Source: Banco de Portugal
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Outline 

1. Recent international macroeconomic context
2. Developments in the Portuguese economy and 
outlook
3. Agrifood complex in the Portuguese economy
Agriculture
Agroindustry
Agricultural and food Trade
Agricultural and food Prices
4. Implications and prospects for the agrifood complex 
and policies
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Macroeconomic relevance for Ag. Income/Prices:
- Macroeconomic events have and will be critical to 

the evolution of the agricultural sector in the US 
and elsewhere (Abbott, 2015);

- Volatility in the exchange rate, the Euro crisis, 
global recession and recovery, different monetary 
policy approaches across countries, the Asian 
Financial Crisis, Russian embargo, had profoundly 
changed trends in international commodity markets;

- US economists have long argued that monetary 
policy and exchange rates are more important for 
farm income and its variability  than ag. policy 
(Schuh, Thompson);
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Macroeconomic relevance for Ag. Income/Prices:
-USDA remarks the importance of macroeconomics 
environment and changes for agriculture. Exchange 
rates, international trade, foreign and domestic 
income, employment, interest rates, and energy costs 
are major variables underlined to link and drive global 
and domestic performance;
-International and domestic macroeconomic shocks 
can cause major changes in the values of these 
variables, resulting in changes in a country's 
agricultural prices, production, consumption, and trade 
(USDA, ERS);.
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Macroeconomic relevance for Ag. Income/Prices:
-The same is recognised by EC in “Prospects for 
Agricultural Markets and Income in the EU 2012-
2022” (2012);
- Increasing level and volatility of ag. prices, a 
stronger influence from factors outside of ag., such as 
macroeconomic shocks or the co-movement of ag. 
with energy, other commodity markets and major 
climate-related uncertainties;
-Assumptions on ag. and trade policies and  on 
exchange rates are done to assess prospects for 
agriculture (population, GDP, inflation, exchange 
rates and oil prices); 
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Macroeconomic environment matters but …
-Widespread recognition but limited success in 
documenting quantitatively and incorporating the 
linkages between macroeconomic and microeconomic 
phenomena and models;
-Difficulties in explaining exchange rate, interest rate 
differentials, inflationary expectations or income 
growth, likely the most important linkages between 
agriculture and the macro economy;
-The changing role of agriculture in an economy under 
structural transformation will be key to understanding 
these linkages and how they evolve as economies 
grow;
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Studies on macroeconomic impacts on growth and 
general development of agricultural sector over 
time usually:
- Production, marketing and financial decisions are 

influenced by macroeconomic environment;
- Several authors state that macro environment 

policies in many cases have larger impacts than 
agricultural policy;

- These include fiscal, monetary, exchange rate and 
income policies;
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Studies on macroeconomic impacts on growth and 
general development of agricultural sector over 
time usually:
- Analysis of the effect of macro policies on 

agricultural output growth over time;
- Look to major macro environment indicators of 

monetary, exchange rate and price policies such as 
prices, government spending on agriculture, volume 
of credit to agricultural sector, nominal interest 
rates and exchange rates;

- The method is multiple regression analytical 
technique (OLS) using agricultural output as a 
function of these independent variables;
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4. Implications for the agrifood complex and  policies

Studies on macroeconomic impacts on growth and 
general development of agricultural sector over 
time usually:
- Problems of autocorrelation and multicolinearity

usually arise with these variables requiring 
additional analysis for each variable;

- A time variable is also usually included to account 
for structural response function, i.e., representing 
technological change;

- Many of these macro variables are not determined 
by Portuguese authorities, particularly in this 
century, but within the Euro area; 
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4. Implications for the agrifood complex and  policies

Exploring macroeconomic impacts on Ag. growth:
- Hence, decided to take an easier and empirical 

approach;
- Cross GDP with Ag GDP to check if there are 

similar or different behaviour, detect and conclude 
on eventual factors;

- It is clear that 1985-92, 1999-2004 and 2014-15 are 
periods of ag. production growth above general 
economic and 1993-98 and 2005-2013 the opposite, 
in spite of eventual variation of one or two years 
within periods probably associated to other factors;
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4. Implications for the agrifood complex and  policies
GDP vs. Ag. GDP
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4. Implications for the agrifood complex and policies
- These periods seem to indicate no relation of 

agriculture with the economic cycle and are more 
related with the implementation of CAP and its 
reform cycles to our agriculture suggesting its 
relevance to agricultural growth;

- Successive CAP reform giving progressive 
importance of direct payments of PAC to 
agricultural income suggest that macroeconomic 
policy effects are not so determinant;

- Given production variability it is relevant to correct 
for cyclical and trend aspects smoothing both 
agricultural and total GDP and then put them 
together to compare once more;
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4. Implications for the agrifood complex and policies
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4. Implications for the agrifood complex and policies
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4. Implications for the agrifood complex and policies
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4. Implications for the agrifood complex and policies

- Figure makes clear that there is almost no 
correlation between expansion phases of Ag. and 
total GDP, except for the initial years;

- Residuals plot for each year is also very clear 
showing weak correlation;
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4. Implications for the agrifood sector and policies
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4. Implications for the agrifood complex and policies
- However, we should not expect the same behaviour 

in agrifood industry and services; These are 
affected as other economic activities that have no 
income safe nets;

- Firms that integrate backward in the value chain 
gain additional safeguards and income with current 
direct payments benefiting from a safer and lower 
cost supply of raw materials;

- Macro variables namely exchange and interest rates 
are particularly important for agrifood industry but 
are exogenously determined (Euro area);

- Economy growth rates are determinant for agrifood
services;  
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Promoting competitiveness (exports promotion and 
developing domestic markets) of companies of 
tradable:
- Government relies on EU structural funds (2014-

20); However, banks have excess liquidity due to 
lack of investment projects; Hence, funds are not 
the unique problem (krugman - liquidity trap);

- Domestic consumption can help MSMEs 
particularly of non-traded goods;

- MSMEs of traded goods must be competitive; Role 
for public policies to foster their performance 
domestically and internationally; 
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Promoting competitiveness (exports promotion and 
developing domestic markets) of companies of 
tradable:
-Challenge of building or continuing export 
capacitation of companies;
-Quality public investment projects;
-Challenge of MSME’s to address change and 
innovation; Domestic consumption helps but not 
enough for structural change;
-Public policies must move in this direction, including 
food and agricultural business policies;
-
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4. Implications for the agrifood complex and policies
Promoting competitiveness (exports promotion and 
developing domestic markets) of companies of 
tradable:
- Complementary approach based on proximity, local 

food products and domestic markets development;
- Structural policies to promote alternative models;
- To explore land without developing rural world, 

comunities and territories will lead to human 
abandonment (Ribeiro Telles);

- Local and regional sustainability of agriculture 
requires rural development of rural areas, 
landscapes and villages;
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Development of domestic markets:
-Need to facilitate marketing of MSME’s and local 
producers to add value to their products;
-Integrate marketing channels concentrating local 
producers and productions (local and short chains);
-Create diversified and more flexible market 
infrastructures and places (schedules, access, easy 
operation);
-Increase market access by supporting basic 
equipment; 
-Facilitate contractual relations with distribution to 
promote agricultural MSME’s access to markets;
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4. Implications for the agrifood complex policies

Promoting competitiveness of companies of 
tradable goods and services:
- Looking for social progress including 

environmental friendly, quality assurance, safety 
and public health;

- Satisfying needs of consumers with lack of time to 
prepare meals, taste sophistication, balanced and 
healthy, patterns of high patterns and living 
standards (high income);

- Association of agrifood products to tourism, to 
natural and territorial characteristics, production 
methods, tasting and real experiences; 
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Promoting competitiveness of companies of 
tradable goods and services:
- Adopting guidance that goods and services need to 

be competitive; differentiated; incorporate 
technological and commercial innovation; add 
value; generate higher returns to resources;  

- Suited to mix of resources not relatively abundant 
in natural resources;

- Option for knowledge that requires investment in 
human capital (scientific, technical and professional 
training) and social cohesion;
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Implications for the agrifood complex and policies

Pursuit and strength guidance of public policies to 
incorporate key factors and resources to these 
products including;
- Technical and managerial empowerment
Strengthening human capital;
Science and technology;
Knowledge transfer;
Technical and professional training;
Development of competences;
Entrepreneurship;
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Promotion of social and economic context to foster 
innovation and product differentiation
- Context and transaction costs
Speed up licencing practices cutting time delays;
Justice system that avoids continuing litigation and 
recovery costs;
Vertical and horizontal cooperation and integration 
and clusters;
Business coopetition;
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4. Implications for the agrifood complex and policies

Cohesion policies and structural funds invested 
were not successful to address constraints that have 
context costs and determine a poor performance:
- Address structural characteristics of agricultural 

sector to speed up adjustments;
- Cutting bureaucracy and facilitating access to 

structural funds;
- Institutional framework change and accountability;
- Criteria selection of investment projects and 

sectors; 
- Monitor and evaluate public policies, measures and 

instruments;

200    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



School of Social Sciences                                                                                                    CEFAGE - UE Research Center                                          
Management Department                                                                                                        Avanced Studies in Management and Economics                           

4. Implications for the agrifood complex and policies

Financial aspects on the agenda and short term 
actions:
- Country, companies and consumers with debt 

levels relatively high exhibit increased credit risk;
- Higher interests and financing difficulties;
- Projects require relatively higher rates of return and 

judicious evaluation criteria;
- Public action (ECB and Government) should be 

directed to increase liquidity and credit availability 
at low interest rates;
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CONCLUSIONS

- Dual trends of development of Portuguese 
agriculture and agri-industry and services within 
the agrifood complex suggest differentiated 
impacts;

- Macroeconomic environment will have no major 
impacts in agricultural production  growth and 
income in Portugal ; CAP provides a relevant net 
for agricultural producers;

- However, macro-variables such as exchange and 
interest rates evolution and future availability of 
structural funds for investment in agriculture will 
particularly relevant for agri-industry and services 
growth;
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CONCLUSIONS

- In large part these macro-variables will not depend 
on domestic will and developments (eg: exchange 
rates);

- Portuguese macroeconomic actions and future 
evolution will influence and determine these 
variables, in particular interest rates, for 
Portuguese agrifood industry and services(eg: 
public deficit and debt);

- Besides investment growth of agrifood complex 
requires policies to overcome structural weakness;

- Public polices for agrifood complex must promote 
external competitiveness and domestic market 
development;

- .

Portuguese macroeconomic context: Consequences for agrifood complex

Carlos Marques                  
(cmarques@uevora.pt)
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Pery Francisco Assis Shikida
UNIOESTE - Brazil

The macroeconomic context and its 
implications for the agriculture: the 

Brazilian case

1/25
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1. The phases of development of the rural regions (in the 
contemporaneity)

2. Agricultural trade balance
3. Sources of growth of the world agricultural production
4. Sources of growth of the Brazilian agricultural production
5. “Although” /  the concentration phenomenon
6. Obstacles to the agricultural sector
7. “Even so” (data on “strength”)
8. Literature position
9. Perspectives

Presentation script:

2/25

Phases of development of the rural regions 
(contemporaneity) (extracted from: Navarro, Z.; Macro context

mine)
 … 1967: the pre modernization period 
 1968–1981: the roots of the Brazilian modern agriculture (MC: 

dictatorship)
 1982–1990: years of stagnation (the “lost decade” ) (MC: Re-

democratization)
 1991–2000: Many new challenges arise, including in the field of

political action (MC: focus on the economic stability)
 2000 ...: new phase on agricultural development (but socially

unequal) (MC: focus on the economical and political stability)
3/25
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5/25
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Although...

7/25
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Figura 1. Parcela de valor da produção por tamanho do estabelecimento entre 1975–2006
(extraído de Helfand et al., 2014, p.541) 8/25

Obstacles to the Brazilian agricultural sector

9/25
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The imbalance of Brazil’s transport 
matrix

1º) Infrastructure and logistics

10/25

Source: CNT, 2014

1º) Situation of Brazilian roads

11/25
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• According to DIEESE, Brazil is considered the 
country with the highest tax burden (in average 
37%) of food products, as the international 
standard is around 8% of the final price to the 
consumer, according to Brazilian Association of 
Food Industries (ABIA ).

• In the case of perishable food, such as beans, rice 
and others, taxes are up to 23% over the price of 
the final product.

2º) Tax Burden

12/25

3º) Exchange rate in Brazil

Source: prepared by the author based on data from Brazilian Central Bank

13/25
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4º) Trade barriers and protectionist barriers

14/25

• CONAMA Resolution 303/2002 and Law No, 12651 
of 25 May 2012 establishing the hills as sequences of 
PPA (Permanent Preservation Area).

But how they would be applied to the case of 
mountains in Minas Gerais, Espírito Santo and Rio 
Grande do Sul? (production of coffee, grapes, cattle).

The high costs of the bureaucracy of the 
environmental permits.

5º) Environmental issues

15/25
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• Insufficient access to "knowledge" / scientific / 
technical international requirements;

• Lack of access to financial resources;

• Insufficient time in standards of adequacy;

• Little knowledge about;
- The requirements of the SPS Agreement between the 

official agencies;
- The requirements of agriculture and food industry 

within the SPS Agreement.

6º) Sanitary Issues

16/25

7º) Application of rural credit (1969-2012) in Brazil, billion reais

Source: Távora, 2014 - http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-
para-discussao/td-146-renegociacao-de-divida-rural-reflexoes-sobre-o-financiamento-da-agricultura-brasileira 17/25
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8º) Issues in "land tenure" 

“There are about 150 000 families of landless laborers living under black 
canvas, camping, fighting for what is entitled in the Constitution of having 

land to work” (João Pedro Stedile, 2013)
18/25

Entrepreneurs of 
mills and distilleries

Entrepreneurs of 
machines and 

equipment

Automotive industry State

R & D

ConsumerCorporatist 
organizations

9º) Technologies

http://urpl.wisc.edu/people/marcouiller/publications/URPL%20Faculty%20Lecture/10Pery.pdf 19/25
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• Only 14% of the planted area has 
insurance coverage in  Brazil 
(agricultural activity is a risky 
activity!)

• Constitution and Regulation of 
Catastrophe Fund, Expansion of 
subsidy for rural insurance.

10º) Rural insurance

… define the agency 
responsible for the 
management of rural 
insurance.

Read: www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/.../rap030608luciano.ppt
20/25

Even so...

21/25
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Relative ranking of Brazilian agribusiness sectors

22/25

Annual evolution of Brazil’s trade balance and agribusiness exports

Source: prepared by AgroStat Brasil based on data from SECEX/MDIC 23/25
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 Financial stage of the production cycle - started in 
the late sixties (1960)

 Innovations

 Organizational complexity present in agribusiness 
systems

 The “failure” or, at least, the “ineffectiveness” of the 
governmental action 
(extracted from: NAVARRO, Z. - O mundo rural brasileiro – o que 
mudou? FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ. 

Curitiba, 25 de janeiro de 2016) 24/25

Perspective
…overcoming obstacles with planning short, 

medium and long term…

look at the horse and rider ...
where they are looking: to the next 
obstacle ....
if you do not plan to overcome your 
obstacles, your obstacles will overcome 
you… 25/25
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Contexto macroeconómico y 
respuestas de política agraria

J.M. García Álvarez-Coque



Presiones sobre los sistemas alimentarios: a 
largo plazo

• A largo plazo:
– Globalización
– Cambio climático
– Energía
– Asimetría de la cadena de valor.

Presiones sobre los sistemas alimentarios: a 
corto plazo

– Crisis económica
• ¿Es la agricultura un sector “refugio”?
• ¿Sector exportador como solución?
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Evolución de la ocupación en algunos sectores 
de la economía española (miles)

Fuente: INE (2016)

Evolución de las exportaciones y valor de la 
producción agrarias (miles millones €)

Fuente: INE (2016)
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En la UE: Cuota de mercado exterior (EMS) y 
saldo comercial normalizado (NEI)

Fuente: Eurostat, elaboración propia
�

Paradigmas de respuesta

• Proteccionista
• Ecológico
• Nutrición y dieta mediterránea
• Soberanía alimentaria
• Agro-exportación
• Desarrollo rural
• Innovación

– Bioeconomía
– Innovación social
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¿Falsos dilemas?

• Seguridad vs soberanía alimentaria
• Agricultura familiar vs campesina
• Agricultura orgánica vs convencional
• Minifundismo vs acaparamiento

Diferencias estructurales

Elias Giannakis,  Adriana Bruggeman (2015): The highly variable economic performance of European 
agriculture, Land Use Policy, Volume 45, 2015, 26–35.
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La política socio-estructural ¿tiene sentido?

• Modelo familiar predominante (50% con 
menos de 4.000 € de PE.

• Incremento de la agricultura 
empresarial
– El número de explotaciones entre 70 

y 500 has ha aumentado entre 1999 y 
2009.

– 60 mil explotaciones “no familiares” 
concentran el 30% de la SAU en 
España.

¿Qué hacemos con las pequeñas explotaciones?

– ¿Es la PAC una solución?
• Alternativas:

–Sistemas locales y calidad
– Política de tierras
–Modelos de gestión común
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La PAC post-2020

• Escenarios: 
– Reforma gradual vs reforma radical

• PAC como política de rentas. 
• PAC y bienes públicos
• Desarrollo rural.
• Gestión de Riesgos
• Equilibrio de la cadena

• PAC insuficiente

13
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14Source: OECD (2014), Eurostat (2014)

�

R&D expenditure in food and agriculture

Obrigado!

jmg
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Historical biological archives and collections: framing cooperation 

and biodiversity knowledge with Africa

Helena Freitas

Preservação da Biodiversidade, energia e desenvolvimento sustentável
9 de Setembro de 2016
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 Sessões Plenárias



BIODIVERSITY
ESTIMATES

• What we know

• What we don’t know

SCHEFFERS ET.AL 2012 TREE

• 80-90% plant species known

• Plants as indicators of overall 

diversity

• Assessment indicators

• Priorities!

BIODIVERSITY
CURRENT BIODIVERSITY KNOWLEDGE

• Hotspots

• Current research - implementation

• Lack of historical data knowledge

• Priorities!
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BIODIVERSITY
PORTUGAL & AFRICA

• Colonial action in Africa until mid-70s

• Vast amount of biological specimens collections

• Independence – civil wars

• Time to reconnect!

HENRIQUE GALVÃO 1934PAULO MOREIRA 2011

• Portuguese-speaking countries [CPLP]

• Angola | Cabo Verde | Guiné-Bissau | Guiné- Equatorial | Moçambique

| São Tomé e Príncipe & Brasil, Timor-Leste

BIODIVERSITY
PORTUGAL & AFRICA
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BIODIVERSITY
OBJECTIVES

• Evaluate biological collections pertaining to these countries

• Assess historical archives and scientific literature 

• Create digital collections - preservation

• Knowledge transfer 

BIODIVERSITY
UNIVERSITY OF COIMBRA

• Oldest university in Portugal [1290] 

• Botanical Garden [1772] | Natural History Museum [1773]

• XVIII – XX scientific studies in Africa
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BIODIVERSITY
UC COLLECTIONS - ZOOLOGY

ZOOLOGY COLLECTIONS Nº Total

VERTEBRATE

BIRDS

TAXIDERMY     
3.155

4.522 6.216

EGGS               
1.129

NESTS               
238

MAMMALS 700
REPTILE & AMPHIBIANS 458
FISH 235
SKELETONS 220
ANOMALIES 81

INVERTEBRATE
INSECTS 150.000

190.087

MOLLUSCS 38.598
CRUSTACEAN 973
ANELLIDS 174
MYRIAPODS 168
CORALS 100
ECHINODERMS 74

TOTAL 196.303

BIODIVERSITY
PLANT COLLECTIONS
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BIODIVERSITY
HERBARIUM

HERBÁRIO Nº SPECIMENS

AFRICAN PLANTS 419.000

PORTUGAL 165.000

WORLD (c/ Brasil) 82.000

WILLKOM 62.000

CRYPTOGAMICS 36.000

DUPLICATES 27.000

BOUNDED 4.000

BATOTHECA  [Rubus] 1.000

FRUITS 900

SEEDS 3.100

TOTAL 800.000

• Second biggest in Iberian Peninsula
• ~200,000 specimens from Portuguese 

speaking countries in Africa

BIODIVERSITY
ARCHIVE

• Manuscripts

• Letters – scientific correspondence >6.000

• Photographs and illustrations >5.500

• Grey literature – centuries-old periodic publications

• Details on species location and identification

• Context – species collection, locations, specimens data

• Incomplete herbaria / museum specimens records
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BIODIVERSITY
KNOWLEDGE TRANSFER

• How to bring a static collection alive?

• Digital collections

• Digital libraries

• Inter-university cooperation

• Student exchange

• E-learning

• On-site projects

• > 1800 letters

• > 75.000 pages

• > 700 photographs
• Boletim Sociedade Broteriana

• Conspectus Florae Angolensis
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BIODIVERSITY
KNOWLEDGE TRANSFER

• Create awareness of hidden information

• Open up the cabinets!

• Science Communication – documentary-series On the path of the Naturalists

• UNESCO Chair in Biodiversity Safeguard for Sustainable Development – 2014

Inter-university cooperation platform to implement and support a network of

researchers and R&D institutions among partners of the CPLP in the fields of biodiversity,

ecology, conservation and sustainable use of biological resources.

ACTIVITIES in Education, Research, Dissemination – human resources training
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“PHILOSOPHICAL VOYAGES”
NATURAL HISTORY EXPEDITIONS TO AFRICA AND BRASIL IN 1783

 ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA – BRASIL

 MANUEL GALVÃO DA SILVA – ANGOLA

 JOAQUIM JOSÉ DA SILVA - MOÇAMBIQUE

 JOÃO DA SILVA FEIJÓ - CABO VERDE
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BOTANICAL EXPEDITIONS TO S. TOMÉ 

AND PRÍNCIPE

 ADOLPHO MÖLLER 1885

 JÚLIO HENRIQUES 1903

Pandanus thomensis Henriq.

LUÍS CARRISSO – CONSPECTUS FLORAE ANGOLENSIS

BOTANICAL MISSIONS TO ANGOLA | 1927, 1929, 1937

>550 PHOTOGRAPHS | >5000 HERBARIUM SPECIMENS
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BIODIVERSITY
HISTORICAL PUBLICATIONS

 WRITTEN IN PORTUGUESE

 UNKNOWN TO A WIDER AUDIENCE

 SPECIES LISTS

 DESCRIPTIONS

 LOCATIONS

 HABITAT AND LANDSCAPE DESCRIPTIONS

 BOLETIM DA SOCIEDADE BROTERIANA

 IN DIGITAL FORMAT WITH OCR 1880-1970

THANK YOU!
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Preservação da Biodiversidade, energia e 
desenvolvimento sustentável

Marcelo José Braga
09/09/2016

1
Universidade Federal de Viçosa



22

O papel da agricultura (setor atrasado) no desenvolvimento 
econômico (indústria – setor moderno)

Liberar mão-de-obra para a indústria; 

Fornecer alimentos e matérias-primas para o setor urbano; 

Gerar divisas estrangeira para financiar o desenvolvimento; 

Transferir poupanças para investimentos na indústria; 

Formar mercados para bens industriais.

Johnston & Mellor (1961)

Um novo papel para agricultura
• Agricultura e Natureza estão condenadas a um

casamento infeliz?
• Bioenergia e biodiversidade podem coexistir?
• Agroenergia

– Biocombustíveis
– Bioeletricidade

• Preservação da biodiversidade
– Land sharing X land sparing

3
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4

5
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6

7Produção agropecuária 
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Fronteira de possibilidade de produção 
Alocações eficientes 

Alocações 
ineficientes

Alocação de Terra

Alocações 
impossíveis

Tradeoffs
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8

The miracle of the cerrado

8The Economist, 26/08/2010

9

12/11/2009 29/09/2013
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Distribução territorial do Brasil, 1.000.000 hec.

Uso
1.000.000 

de hec %
Floresta Amazônica 345 40,5
Pastagens 220 25,9
Áreas protegidas 55 6,5
Culturas anuais 47 5,5
Culturas permanentes 15 1,8
Cidades, lagos e estradas 20 2,4
Florestas cultivadas 5 0,6
Outros usos 38 4,5
Áreas disponíveis para agricultura não exploradas 106 12,5
Total 851 100,0

Fonte IBGE

1111

Bem estar social
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Problemas ambientais associados a agricultura

12

Abordagens: baseada no mercado e regulação 

• Regulação pode ser inócua
– Fracas instituições públicas
– Baixa capacidade de monitoramento

• Instrumentos baseados no mercado
– Pagamentos por serviços ambientais
– Certificação
– Incentivos fiscais
– Subsídios para investimentos

13
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14

%

Diversificação das fontes de energia

Fontes: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998   e  Energy Information Administration -
EIA/USA

15

Fonte: MME (2016)

Matriz energética
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Oferta de potência de geração elétrica 

16

Fonte: MME (2016)

Matriz energética de transporte brasileira

Fonte: EPE
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PIB e consumo energia elétrica no Brasil

18

Produção mundial de biocombustíveis, em 2015

19
Fonte: Renewables 2016 Global Status Report

HVO – Hydrotreated Vegetable Oil
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20
Fonte: Renewables 2016 Global Status Report

Produção mundial de biodiesel, em 2015

21
Fonte: Renewables 2016 Global Status Report

Produção mundial de etanol, em 2015
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Evolução do consumo mundial de biodiesel

22

Energia contida no combustível/Energia fóssil 
utilizada para produzí-lo

23
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2424

Experiência brasileira com biocombustíveis: linha do tempo

Fonte: ANP, 2013

1975

B7 - 2016
B8 – 2017
B9 – 2018
B10 - 2019

2005

Descoberta do Pré-sal

2006

25

Tipos de veículos leves, em %
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Variável Brasil
Automóveis 49.822.708
Caminhões 2.645.992
Caminhões-

trator 593.892

Caminhonetes 6.588.813
Caminhonetas 2.908.233
Micro-ônibus 375.274
Motocicletas 20.216.193
Motonetas 3.833.159

Ônibus 590.657
Tratores 30.371

Utilitários 637.211

Frota de veículos leves, em unidades, 2015

27Fonte: SINDIPEÇAS
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Participação de carros flex no licenciamento de veículos no Brasil 

28

292929

Indústria da Cana = Energia e Alimentos

Cana de Açúcar
Caldo

Bagaço

Vinhaça

Palha

Açúcar
Etanol

Combustível
Etanol 2ª geração

Cogeração
Vapor

Eletricidade

Fertilizante
Biogás Eletricidade

Fertilizante
Combustível Cogeração

Vapor

Eletricidade
29

Fonte e Elaboração: UNICA

Anidro – misturado a gasolina 
Hidratado – carro flex

Eteno e Polietileno verde
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30

Setor Sucoenergético
2003 – 2009 – Período de boom (13% aa)
2010 – 2014 – Período de crise estagnação 

Concentração e internaconalização

31

Fonte: Nova Cana
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Concentração e internaconalização

Fonte: Nova Cana

Internacionalização 

Empresas petroquímicas – presença no combustível
alternativo ou complementar para o transporte.

Traders agrícolas – oportunidades para mercado de
commodities.

Empresas de investimentos – diversificar portfólios.

33
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Saúde financeira dos grupos 

34* Capacidade de moagem, em toneladas 
Fonte: Nova Cana
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Desenvolvimentos recentes

• Etanol a base de milho – região Centro-Oeste -
usinas flex (moagem o ano inteiro) e 
escoamento do milho.

• Etanol a partir do arroz – Rio Grande do Sul –
parcerias USI Bio refineries, EMBRAPA e 
cooperativas.

• Bioeletricidade a partir do bagaço e palha da 
cana.

36

Bioeletricidade

37

Geração de bioletricidade para rede elétrica – em Gwh
10 milhões de residências 

Fonte; UNICA (2016)
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Potencial de oferta da bioeletricidade para rede elétrica (Twh)

38

Fonte: UNICA (2016)

Zoneamento Agroecológico da cana de açúcar 

39
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40

Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel 

 Início 2005
 Produção e uso do biodiesel de forma sustentável
 Inclusão social
 Definição da mistura obrigatória (mercado garantido)

Fonte: BiodieselBR

41
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Região nº 
usinas

Capacidade 
Instalada

mil 
m3/ano %

N 3 241 3%
NE 3 456 7%
CO 21 2.857 40%
SE 8 834 12%
S 13 2.735 38%

Total 48 7.123 100%
OBS: contempla apenas usinas com Autorização de 
Comercialização na ANP e Registro Especial na RFB/MF.
Posição em 31/05/2016.

Biodiesel: Localização das Unidades Produtoras

43
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44

45

Selo Combustível Social
 Facilitar a participação da agricultura familiar na cadeia

produtiva de oleaginosas.
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Selo Combustível Social

Identificação concedida a cada unidade industrial de
biodiesel que promova inclusão social dos agricultores
familiares enquadrados no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Selo Combustível Social

Para a concessão, é necessário que a 
empresa:
• Faça contratos negociados com agricultores em

que conste: quantidade, preço mínimo e a
identificação da representação dos agricultores
que participaram das negociações.

• Assegure assistência e capacitação técnica aos
agricultores familiares.
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48

Selo Combustível Social
• Vantagens -

empresas
 Redução de Impostos 
(PIS/PASEP e COFINS)
 Melhores condições de 
financiamento (agrícola e 
industrial);
 Acesso a Leilão de 
Comercialização (Lote especial, 
80% do mercado)

• Vantagens –
agricultor familiar

 Garantia de emprego e renda;
 Garantia de venda antecipada
da matéria prima;
 Preços e condições de venda
pré-estabelecidos;
 Acesso facilitado à linha
especial de crédito para produção
de oleaginosas do PRONAF.
 Assistência técnica

49
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Considerações finais

• Agroenergia – contexto amplo de política
energética.

• Inclusão do pequeno agricultor e
desenvolvimento local.

• Inovações.
• Desenvolvimento de instituições e ação

coletiva.

Convite

• 54º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Economia, Administração e Sociologia Rural

• Inovação, Extensão e Cooperação para o 
desenvolvimento

• 30 de julho a 03 de agosto de 2017
• Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
• www.sober.org.br

51
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52

Muito obrigado!

Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Economia Rural
Av. P. H. Rolfs, S/N
Viçosa - MG - 36570-000

Fone: +55(31) 3899-1318
Fax: +55 (31) 3899-2219
mjbraga@ufv.br
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VIII Congresso da APDEA

II Encontro lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural

Fernando Oliveira Baptista

Coimbra, 9 de Setembro de 2016

A economia da transição rural



1.Espaço rural

2.Agricultura

3. Rural e espaço agro-florestal

4. Rural

5. Rural de baixa densidade

6. Diminuição da população rural

7.Economia das comunidades locais

8.Conclusão

1. Espaço rural

Espaço Rural

Rural = população e espaço social de vilas e aldeias

Espaço agro-florestal = agricultura, floresta, incultos, 
parques, outras utilizações
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2. Agricultura

* hegemonizava a utilização do espaço agro-florestal
(relação com a floresta, matos e incultos)

* estruturava a vida social e económica do rural

2. Agricultura

* já não hegemoniza a utilização do espaço agro-
florestal

• grande redução da área efectivamente cultivada

• a floresta separou-se da agricultura

 a figura dos proprietários florestais

• o futuro e a utilização dos incultos

• outras utilizações (energias renováveis, parques,…)
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2. Agricultura

* já não estrutura a vida social e económica do rural

• população activa

• composição do produto no espaço rural

• rendimento das famílias

• grau de articulação com o mercado de vilas e aldeias

3. Rural e espaço agro-florestal

* correspondem agora a duas realidades muito
dissociadas…

* …cuja primeira abordagem, em termos de
desenvolvimento económico, pode fazer-se de
modo separado
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4. Rural

(Rolo e Cordovil, 2014)

4. Rural

* actividade social e económica configurada pela

malha urbana

* uma mancha de maior dimensão, com baixa

densidade populacional, que já não é agrícola mas

ainda não é outra coisa
• 64% da superfície rural

• 18% da população rural

• densidade populacional média =12,4 habitantes/ha
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5. Rural de baixa densidade

* Não é uma mancha indiferenciada, onde se dispersa

alguma população e onde apenas se destacam

algumas cidades de média dimensão

5. Rural de baixa densidade

* é constituído por numerosas comunidades locais

• dotadas de infraestruturas, equipamentos e acesso a
serviços essenciais (hoje com mais dificuldade)

• abertas ao exterior (economia e vida social)
• com uma herança cultural que aglutina trajectórias e

identidades dos que, de algum modo, estão ligados
às aldeias (as comunidades que “se recontam no
Verão”)

• espaços de cidadania e de participação
• lugar central das autarquias
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6. Diminuição da população rural

* previsão da evolução da população (Alentejo +

interior Centro e Norte + distrito de V. do Castelo)

• Diminuição continuada
• Densidade populacional (hab./km2)

2010 = 12,4
2025 = 11,0 a 10,5
2040 = 10,4 a 9,3

• Fonte: E. A Castro et al., A demografia e o país,
2015.

* modelos de povoamento

7. Economia das comunidades locais

* sector tradicional

* fragmentos das actividades sectoriais

* sector emergente
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7.1  Sector tradicional

* pensões e reformas (peso decisivo)
* agricultura familiar (explorações e hortejos)

• “cada [agricultura] tem o seu espaço “(Carreira
Pérez e Cabral Vilariño, 2014)

• AGRIS
* pequenos comércios, oficinas, unidades de

serviços, construção, pequenas indústrias,
“terciário social”, …

* serviços e equipamentos públicos (saúde, escola,
segurança,…)

* relevância das “vindas à aldeia”

7.1  Sector tradicional

* predominante

* “suporte de uma população” (Davezies, 2008)

* são economias com uma débil inserção no mercado

(bens e serviços)
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7.2 Fragmentos de actividades sectoriais

* agricultura capitalista e rentista

* outras actividades (caça, floresta, energias

renováveis,…)

7.3  Sector emergente

* novas iniciativas
• agro-industrias
• empresas de serviços, informática, edição, artes

gráficas, …
• unidades industriais e de construção (inovadoras)
• …

* turismo rural
* nalguns concelhos do rural profundo continua a

diminuir a população, mas aumenta o emprego
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7.3  Sector emergente

* a escala é diminuta
• os implicados, a nível local, são uma pequena parte

dos residentes
• ainda não estrutura as economias locais

* duas leituras possíveis
• pequenez e insignificância
• um sector que em conjunto com os fragmentos das

actividades sectoriais pode vir a potenciar a relação
das economias locais com o mercado

8.2   Conclusão: crise ou transição

 contexto de baixa densidade

 relevância das pensões e reformas

 crise ou transição

 mercado e Estado

 autarquias e ADLs : a relevância das iniciativas “de  baixo
para cima”
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8.2  Conclusão: as comunidades locais

* comunidades locais

• subúrbios ou jardins das cidades médias
• economias locais sustentáveis articuladas em rede e

com o mundo urbano
• opção que pode assegurar a vitalidade duradoura do

rural

8.3  Conclusão: condições económicas

* condições económicas

• sector tradicional
 pensões e reformas
 agricultura familiar

• sector emergente
 procura urbana
 critérios e relevância das políticas públicas
 a PAC e o mito do desenvolvimento rural
 a expectativa sobre o DLBC
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8.4  Conclusão: outras condições

* outras condições

• critérios do (inevitável) ajustamento dos serviços e

equipamentos

• opções sobre o enquadramento administrativo

• política de acessibilidades

• privilegiar a iniciativa e a decisão a nível local

• a inevitável adaptação das comunidades locais

II Parte - O espaço agro-florestal!

1. agricultura, floresta, incultos, ou produção, ambiente
1. as formas ou o conteúdo: ideias feitas sobre a paisagem

2. a lógica dos proprietários
1. o mito da propriedade abandonada

3. resolver os problemas tal como se apresentam: o caso dos incêndios florestais
1. Procurar resolver as questões estruturais

4. sobre as políticas
1. a retórica e o desenho concreto das políticas
2. do articulado à aplicação
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ESADR

Coimbra, 8 de Setembro 2016
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CONVENÇÃO DE 2003
(a) tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património cultural imaterial; 

(b) artes do espectáculo;
(c) práticas sociais, rituais e actos festivos;

(d) conhecimentos e usos relacionados com a natureza e o universo; 
(e) técnicas artesanais tradicionais. 
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CONVENÇÃO DE 2003
(a) tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património cultural imaterial; 

(b) artes do espectáculo;
(c) práticas sociais, rituais e actos festivos;

(d) conhecimentos e usos relacionados com a natureza e o universo; 
(e) técnicas artesanais tradicionais. 

Procissão a cavalo: Moita -
Viana (20-24 ABR) c. 140 

kms

Cante
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Branda da Bordença 
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Branda da Bordença 

Viana do Castelo - Boimo

Soajo: Mulheres em fila plantando batata 
1988
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Mestre José Sagueiro

Alexandra Soveral Dias e Ana Luísa Janeira
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Mestre José Sagueiro

Alexandra Soveral Dias e Ana Luísa Janeira

+energias 
renováveis

- energias 
fósseis

alterações 
climáticas

desertificação

migrações
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REVISITAR OS PRINCÍPIOS LEADER
O que é uma Associação de Desenvolvimento Local (ADL – GAL)

EM QUE CONSISTE A ABORDAGEM LEADER?

Abordagem territorial numa lógica de grande proximidade com o território 

Abordagem integrada e multisectorial

Abordagem local e ascendente valorizando a participação dos agentes locais 

Constituição de uma parceria local diversificada e representativa

Aposta na inovação e no conhecimento 

Organização em rede e cooperação 

Autonomia e descentralização das decisões e da gestão 
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O LEADER em 
Portugal
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O PIC LEADER EM PORTUGAL

O processo inicial, a evolução …

 

   

 1991 – 1994 

 20 territórios rurais / GAL 

 < 40% território nacional 

 “Nascimento” das ADL 

 Experimentalismo 

 1995 – 2001 

 48 territórios rurais / GAL 

 86% do território nacional 

 Reforço das ADL 

 O LEADER mais equilibrado 

 2001 – 2006 (2008) 

 52 territórios rurais / GAL 

 87,5% território nacional 

 O princípio do retrocesso em 
termos regulamentares… 

 

Abordagem LEADER no âmbito do Eixo 3 do PRODER

o 2007 – 2013
o 53 GAL
o 91% do território nacional 

(Continente e Regiões 
Autónomas) 

o Mais de 4 milhões de 
portugueses em zonas 
rurais e periurbanas

o Enquadramento da 
abordagem LEADER na 
política pública nacional
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 ORIGEM: Fevereiro 2000
 Animação Rede LEADER II (1999-2001)

 Negociação LEADER+

 ASSOCIADAS: 55 Associações de Desenvolvimento Local, a promover 
e gerir iniciativas de desenvolvimento local / rural em todo o país 
(enfoque LEADER)

 OBJECTIVOS: representação, lobbying, qualificação e apoio técnico a 
iniciativas de desenvolvimento local em zonas rurais – networking

 A Federação integra um conjunto de estruturas nas quais representa 
as suas associadas: Conselho Económico e Social; Comité de 
Acompanhamento do PDR 2020; Conselhos Regionais das CCDR; Comité de 
Acompanhamento dos PO Regionais; ELARD – European Leader Association for 
Rural Development; …

www.minhaterra.pt 

MINHA TERRA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL
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Portugal 2020
LEADER/DLBC

VERTENTE NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE
Total 

continent
e

ILHAS
Total 

Portugal
Açores Madei

ra

RURAL 16 23 2 10 3 54 4 2 60

URBANO 3 0 19 0 4 26 26

COSTEIRO 2 5 2 1 2 12 12

TOTAL 21 28 23 11 9 92 4 2 98

Portugal 2020
DLBC Costeiros
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Portugal 2020
LEADER/DLBC

12

Porquê esta referência aos GAL e à abordagem LEADER?

• O LEADER desempenhou um papel muito relevante na recuperação, na
salvaguarda e na promoção do património imaterial:

• De facto, as comunidades rurais quando foram desafiadas, ao longo
dos últimos 25 anos, a construir as suas EDL, provocou-se ou
reforçou-se um caminho de descoberta de património que estava
secundarizado e era marginalizado nos processos de
desenvolvimento local, regional ou nacional;

• Mais, como a abordagem LEADER tem associado um conjunto de
recursos financeiros, foi possível desencadear os apoios necessários
aos processos de recuperação, de salvaguarda e de valorização de
um nº infindável de recursos patrimoniais
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RESULTADOS TANGÍVEIS DOS PIC LEADER
INVESTIMENTO – PROJECTOS - EMPREGO

TOTAL

nº de territórios 20 48 52
Investimento público (milhões de 
euros) 47 130 223 400

Investimento total (milhões de euros) 85 218 302 605

nº de projectos 2.193 6.930 7.101 16.224

empregos criados 2.037 3.926 2.549 8.512

empregos mantidos 1.490 1.133 5.944 8.567
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47 
GAL

572 milhões 
de euros de 
investimento 

total

4.935 
projetos 

aprovados

7.066 postos 
de trabalho 

criados

341 milhões 
de euros de 

ajuda pública
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RESULTADOS TANGÍVEIS DO LEADER / PRODER
EDL - INVESTIMENTO - PROJECTOS - EMPREGO

16

CoimbraMaisFuturo
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17

UNESCO - CONVENÇÃO 
PARA A SALVAGUARDA DO 

PATRIMÓNIO CULTURAL 
IMATERIAL

Paris, 17 de Outubro de 2003 

Salvaguarda saberes e 
conhecimentos mais do que 

preserva “coisas”

Relação intrínseca 
com os processos de 

Desenvolvimento 
Local

Relevante na 
identidade e 

especificidade dos 
territórios

Relevante na dinâmica 
socioeconómica 

É fundamental no exercício e 
afirmação da cidadania

Promove a reprodução do saber e do 
conhecimento, promovendo a 

aprendizagem 

Contraria lógicas de 
massificação e 

homogeneização fragilizadoras
da criatividade e da inovação.

Património imaterial

Património que vive 
porque é vivido e é 

pertença das pessoas

Promove a coesão nacional 
porque estrutura as 
comunidades locais
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19

o A dimensão económica : artesanato, 
turismo, gastronomia, …

o A dimensão identitária
o A coesão
o A cultura e o lazer
o A saúde
o A dimensão religiosa
o A importância no contexto do saber e 

do conhecimento e da sua reprodução
o A importância para a inovação
o A Sustentabilidade, as boas práticas 

ambientais, …

20
“Bênção dos Animais” - Festa de Santo António - Mixões da Serra
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21

22Queijo da Serra
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23

24
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25

26

Pastéis de Santa Clara - Coimbra 
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27DIETA MEDITERRÂNICA

28
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29

30

302    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



31

32
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33

34
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35

36

LEVADAS
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37

38CANTE ALENTEJANO
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39

40CARETOS DE PODENTES
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41

42
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43

44
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45

46
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47

Arroz

48

Modo de produção biológica
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49

Práticas tradicionais ao nível da saúde

50

312    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   



Políticas públicas

PORTUGAL 2020

Aspetos críticos da programação

A falha da provisão pública e o impacto na 
preservação do património imaterial 

Fundo Tipologias de investimento
Orçamento
% do fundo

FE
D

ER

g) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas 
empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do artesanato e da 
economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas.

90%

ii)Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com elevado interesse turístico, incluindo em 
particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido pela UNESCO.

6%

i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem como outras áreas
associadas à conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza, 
unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação.

4%

total 100%

FS
E b) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de 

trabalho.
100%

total 100%

FE
A

D
ER

Pequenos investimentos nas explorações agrícolas 20%

Pequenos investimentos na transformação e comercialização 20%

Diversificação de atividades na exploração 10%

Cadeias curtas e mercados locais; 30%

Promoção de produtos de qualidade locais; 10%

Renovação de aldeias 10%

total 100%

PORTUGAL 2020Base de um orçamento 
LEADER/DLBC
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53

Obrigada!
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SESSÕES 
PARALELAS

ESADR
2016





C01 Cooperação,
desenvolvimento 
e governança rural 

ESADR
2016
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RESUMO 
A produção de frango de corte no Brasil tem se destacado entre os demais sistemas 
agroindustriais nas últimas décadas, possibilitando ao país assumir posição de destaque 
no ranking mundial em relação a produção e exportação de carne de frango. O Estado 
do Paraná, atualmente, é o maior produtor e exportador de aves do país e a expressiva 
produção dessa proteína contribui significativamente para a economia estadual. Nesse 
cenário, a efetividade na coordenação do sistema agroindustrial (SAG) de aves de corte 
e no modelo de governança adotado assumem papel relevante frente ao 
desenvolvimento e crescimento do setor. Assim, este estudo objetiva analisar à guisa da 
Nova Economia Institucional (NEI), o sistema de produção agroindustrial de frango de 
corte na Mesorregião Oeste Paranaense - MROP. Especificamente, busca-se 
compreender a relação estabelecida pelo contrato de integração firmado entre os 
avicultores e as agroindústrias de abate e processamento de frango de corte da MROP. 
O estudo desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa e a técnica de pesquisa 
foi a análise documental, na qual foram analisados os contratos de integração firmados 
entre as agroindústrias e os avicultores. Os principais resultados apontam para a 
presença de um conjunto de cláusulas análogas entre os modelos contratuais e 
similaridades entre os modi operandi das agroindústrias em relação aos produtores. 
Identificou-se que essa forma de governança possibilita melhorias na coordenação ao 
longo do SAG avícola e a obtenção de vantagens competitivas pela facilidade de 
adaptação dos agentes às novas exigências do mercado. Entretanto, confrontando o 
arcabouço teórico da NEI com os achados empíricos, constatou-se a presença de hiatos 
na relação estabelecida entre produtores e agroindústrias, o que remete à necessidade de 
aprimoramentos dos modelos contratuais vigentes a fim de minimizar as lacunas 
existentes na relação e alinhar estrategicamente os interesses dos agentes. 
 
Palavras-chave: Contratos de produção. Avicultura de corte. Agroindústrias. 
Mesorregião Oeste Paranaense. Nova Economia Institucional.  
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1. INTRODUÇÃO

A produção de frango de corte tem evoluído de forma expressiva nas últimas 

décadas, obtendo destaque no segmento de produção de proteína animal, pelo seu 

dinamismo e alto índice de eficiência. O ganho de produtividade associado à 

coordenação da cadeia avícola possibilitou ao Brasil uma posição de destaque, 

ocupando a 1ª colocação no ranking dos países exportadores de carne de frango e de 3º 

maior produtor mundial. Atualmente, a carne de frango brasileira é exportada para mais de 

150 países e a sua participação de mercado foi de 36,6% no comércio mundial da proteína, 

ante 31,33% de participação dos Estados Unidos, segundo maior exportador em 2013 

(MAPA, 2014). 

Sob o aspecto da demanda, o consumo de frango vem se ampliando de forma 

significativa. No início do século XXI, o consumo anual per capita do brasileiro era em 

torno de 30 kg; já, em 2013, ampliou-se para 41,8 kg; e, do total produzido, (12,308 

milhões de toneladas), aproximadamente 70% foi consumido no mercado doméstico. 

(UBABEF, 2014). Esses dados denotam que, no contexto atual, o setor avícola é de 

fundamental importância para a economia brasileira.  

Para além dos aspectos do consumo da carne de frango, dados da UBABEF 

(2014) e MAPA (2014) apontam para a existência de aproximadamente 720 mil 

trabalhadores atuando nas indústrias de abate e processamento de frango e, outros 3,5 

milhões ocupando vagas geradas direta e indiretamente pelo setor. Os dados indicam 

também que o segmento é responsável por uma movimentação financeira de cerca de 

R$ 36 bilhões em negócios e participação de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

país.  

Todo esse desenvolvimento resulta de uma série de fatores que contribuíram 

significativamente para os atuais ganhos de produtividade e competitividade, os quais 

Zilli (2003) e MacDonad & Korb (2006) destacam:  as inovações tecnológicas na área 

de genética, de nutrição de animais, de equipamentos na área industrial e produção e no 

manejo das aves nas granjas. Os fatores de produção supracitados aliado à estrutura de 

governança doravante denominada “sistema de integração”, a qual é regida por 

contratos de integração entre produtores rurais e agroindústria, conferem à cadeia uma 

dinâmica impar e relevante no cenário socioeconômico brasileiro.  
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Entretanto, a produção avícola não é extensiva a todas as regiões e Estados 

brasileiros. Atualmente tal produção concentra-se no estado do Paraná, de Santa 

Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, os quais produziram conjuntamente 

8,059 milhões de toneladas de carne de frango em 2014, correspondendo a 63,5% da 

produção doméstica. Entre os Estados produtores, o Paraná detém o título de maior 

produtor e exportador nacional, respondendo por 32,26% do total produzido 

nacionalmente e por 32,21% das exportações de carne de frango do país. A carne de 

frango produzida no Paraná é comercializada em mais de 130 países, injetando um valor 

superior a US$ 2 bilhões anuais na economia do estado (ABPA, 2015). 

O sistema agroindustrial (SAG) avícola paranaense representa 11% do 

agronegócio do Estado. É também, responsável pela geração de 660 mil empregos 

diretos e indiretos no estado (cerca de 7% da população), sendo a maior geradora de 

emprego e renda do agronegócio paranaense. Dispõe de mais de 18.000 produtores 

rurais dedicando-se à atividade; e aproximadamente 35 mil pequenas propriedades 

rurais fornecem insumos para a avicultura. Isso faz com que a atividade torne-se 

relevante para praticamente todas as mesorregiões geográficas do Estado (Sindiavipar, 

2014). 

Inserida nesse contexto, a Mesorregião Oeste Paranaense (MROP) tem uma 

posição de destaque no cenário avícola estadual. Além da presença de grandes empresas 

privadas e cooperativas agroindustriais de abate e processamento de frangos, a região 

destaca-se pela produção de milho e soja, principais matérias-primas para a fabricação 

de ração. Dados divulgados pelo Ipardes (2013) apontam que o agronegócio responde 

por mais da metade do PIB anual do Oeste do Paraná, pois o setor é responsável por R$ 

12 bilhões por ano, enquanto que a soma de todas as riquezas dos 50 municípios que 

formam a MROP chega aos R$ 23 bilhões. Já o SAG do frango representa anualmente 

para a região, o equivalente a R$ 4,2 bilhões do PIB, ou seja, 18,2% do total das 

riquezas produzidas e 35% do total do agronegócio regional.  

Na Mesorregião Oeste do Paraná   estão instaladas    agroindústrias de abate e o 

processamento de aves de destaque no cenário nacional,  a citar: Kaefer Agroindustrial 

– Globoaves; BRF- Brasil Foods; Copagril Cooperativa Agroindustrial; C.Vale 

Cooperativa Agroindustrial; Copacol-Cooperativa Agroindustrial Consolata; 

Cooperativa Agroindustrial Lar; e, Coopavel Cooperativa Agroindustrial. Elas são 
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responsáveis pelo abate de 32,57% do total de frangos produzido no Estado e figuram 

entre as empresas do setor, no âmbito nacional, que mais exportam (Sindiavipar, 2014).  

Para dar conta dessa significativa produção, as agroindústrias possuem contratos 

de integração para a produção de aves com 3013 produtores, com um total de 4908 

granjas de frangos de corte instaladas nos distintos municípios da MROP. O montante 

de produtores envolvidos e o volume de carne de frango produzido apontam para a 

importância socioeconômica da atividade para a região, gerando empregos e renda à 

população rural e urbana dos municípios da MROP  

Considerando os dados acima citados e a relevância deste sistema agroindustrial 

para o desenvolvimento da região, este estudo tem como objetivo analisar, sob a ótica 

da Nova Economia Institucional, os contratos agroindustriais de integração firmados 

entre os produtores rurais (avicultores) e agroindústrias de abate e processamento de 

frango de corte da Mesorregião Oeste Paranaense. A opção por esse recorte analítico 

deu-se em função da importância dos contratos de integração para o desenvolvimento e 

competitividade do SAG avícola, não apenas para a região em questão, qual seja a 

MROP, mas em todas as regiões em que a avicultura está implantada.  

Igualmente, torna-se se relevante estudar os contratos de integração avícola na 

sua complexidade, como mecanismo de governança e de coordenação das relações entre 

as agroindústrias e os produtores rurais inseridos no sistema agroindustrial do frango de 

corte. Isso porque entender melhor os hiatos das relações contratuais no sistema de 

integração na avicultura pode significar avanços para todos os agentes econômicos 

envolvidos e promover o desenvolvimento regional, gerando renda, emprego e tributos.  

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1  A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL  E A ECONOMIA DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO  

A base teórica da Nova Economia Institucional (NEI) teve sua primeira 

referência a partir da publicação do artigo “The nature of the firm”, de Ronald Coase, 

em 1937, o qual investigou a razão da existência das firmas. A ideia central abordada 

pelo autor era o conceito de firma como um locus de relações contratuais, apontando 

para a existência de custos, além dos de produção e das dificuldades existentes nas 

relações mercantis.  
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Coase (1937) constatou que nas diversas transações estabelecidas entre os 

agentes econômicos havia a incidência de custos, tanto referentes à coleta de dados e 

informações, quanto às negociações, estabelecimento e monitoramento de contratos 

formais ou informais, que denominou de custos de transação. Posteriormente, 

Williamson (1975; 1985) em seus estudos sobre a temática, estabelece dimensões às 

transações, fortalecendo e disseminando os preceitos da Nova Economia Institucional – 

NEI, cuja principal vertente é a Economia dos Custo de Transação (ECT). 

A Economia dos Custos de Transação, de modo geral, pode ser conceituada 

como a teoria que se dedica a estudar as transações com um enfoque micro analítico, 

abordando as distintas formas contratuais como estruturas de governança das 

transações; as quais têm como função principal a redução dos custos de transação, ou 

seja, custos que os agentes econômicos enfrentam ao se relacionarem (Fiani, 2002). 

Williamson (1985) em suas abordagens sobre custos de transações, menciona a 

existência pressupostos comportamentais subjacentes ao ser humano, que podem 

impactar nas transações, são elas: racionalidade limitada e oportunismo dos agentes. 

Para o autor supra citado, os indivíduos são oportunistas por natureza e dotados de 

capacidade cognitiva limitada para processar informações disponíveis. Assim, dado os 

limites da capacidade racional dos agentes, todos os contratos são necessariamente 

incompletos.   

Muito embora a literatura ainda não apresente precisão em relação à extensão de 

oportunismo e da racionalidade limitada nas relações de troca, há consenso de que tais 

variáveis têm impacto negativo sobre a performance das transações, enfraquecem o foco 

relacional entre compradores e fornecedores e diminuindo o desempenho das 

transações. (Pilling et al., 1994). 

Outra contribuição de Williamson na consolidação da ECT é a constatação que 

de os custos de transação podem ser definidos sob dois prismas: os custos ex-ante e ex-

post de um contrato.   

Como custo ex-ante, o autor considera aqueles relacionados à preparação, 

negociação e estabelecimento de salvaguardas do acordo firmado. Já, os custos ex-post, 

decorrem de ajustes e eventuais correções contratuais ocasionadas por falhas, erros ou 

omissões no ato da elaboração dos contratos. 
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Entretanto, com a consolidação das bases da Nova Economia Institucional, 

autores como Farina, Azevedo e Saes (1997) passaram a estudar a importância de tais 

custos e por consequência, a própria definição de custos de transação precisou ser 

melhor explorada. Assim os custos de transação de forma muito genérica são custos de 

relacionamento entre os agentes econômicos. Ao se melhor detalhar os custos de 

transação podem ser  definidos em cinco níveis: o primeiro nível relaciona-se com os 

custos de construção e negociação dos contratos; o segundo envolve os custos por medir 

e monitorar os direitos de propriedade existentes no contrato. Esse nível incorpora os 

custos de observação dos contratos ao longo do tempo para seu desempenho e atende às 

expectativas das partes que fizeram a transação. O terceiro nível engloba os custos de 

manter e fazer executar os contratos internos e externos da firma. O quarto nível 

relaciona-se com os custos de adaptação que os agentes sofrem com as mudanças 

ambientais (Farina, 1999). Quanto mais rápida for a adaptação, menos custos de 

transação existirão, incorrendo em lucros maiores. E o quinto nível se traduz em falha 

de Estado, quando este não fornece elementos básicos para a sociedade, o qual onera as 

transações entre os agentes econômicos com insegurança jurídica e pública, falta de 

infraestrutura logística e outros serviços públicos de baixa qualidade que que elevam os 

custos de transação. 

Ao se analisar os custos de relacionamento, a transação passa a ser  unidade 

básica analítica e a governança é o meio pelo qual se ordena, se barganha e divide a 

quase renda. 

Williamson (1985) define três dimensões que definem a estrutura de 

governança: especificidade do ativo, frequência e incertezas. A especificidade de ativos 

diz respeito aos ativos que não são reempregáveis a outra atividade, a não ser com 

perdas de valor. Assim, quanto maior a especificidade, maiores serão os riscos e 

problemas de adaptação e, portanto, maiores os custos de transação. A frequência, 

segunda dimensão de análise, diz respeito à regularidade com que uma transação 

acontece, podendo ocorrer apenas uma vez, esporadicamente ou manter certa frequência 

em determinados períodos (Farina Azevedo e Ses, 1997; Fiani, 2002). A incerteza é a 

terceira dimensão das transações estabelecida e corresponde, de acordo com North 

(1991, 1994), ao desconhecimento dos possíveis eventos futuros. Farina et al. (1997) e 
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Zylbersztanj (1995) acrescentam a assimetria informacional como um aspecto a ser 

considerado nas definições de incertezas.   

A complexidade imposta pela incerteza na elaboração de contratos, congregada à 

frequência das transações e de sobremaneira à especificidade dos ativos, representam a 

tríade fundamental para se caracterizar uma transação e, por consequência, determinar a 

estrutura de governança mais adequada. Ménard (1996) aponta que independente do 

arranjo utilizado, os diferentes tipos de governança híbrida valem-se de contratos como 

mecanismos de coordenação.  
 

2.2 OS CONTRATOS AGROINDUSTRIAIS 
 

Como mecanismos de governança, os contratos tem a peculiaridade de conseguir 

coordenar a produção de forma mais eficiente do que outras estruturas de governança. 

Isso ocorre porque pelo contrato é possível descrever um relacionamento idiossincrático 

“sob medida” para os contratantes, capacitando-os a suprir as demandas das partes de 

forma satisfatória e atendendo aos interesses dos agentes (Williamson, 1985).  

Dada a sua relevância, nas últimas décadas as transações via contratos têm 

apresentado vertiginoso crescimento, permeando as principais relações entre produtores 

e agroindústrias. Assim, é crescente também o número de pesquisas acadêmicas que se 

dedicam a investigar a produção agropecuária comercializada por meio de contratos. 

Dentre os principais autores, destacam-se Williamson (1985, 1989); Zylbersztajn 

(1995); Ménard (1996); Macdonald e Korb (2006);  Allen e Lueck (2008); e Ribeiro e 

Rocha Jr. (2013).   

Estudos sobre a importância do uso de contratos nas transações agropecuárias 

apontam que em 2007, de acordo com Brewer (2007), 90% da produção avícola 

americana era realizada através de contratos entre agroindústrias e produtores; 9,5% 

produzido em granjas de propriedade das próprias agroindústrias (integração vertical); e 

apenas 0,5% produzida de forma autônoma. Embora com menor quantidade de 

estatísticas sobre o uso de contratos, percebe-se que a avicultura brasileira segue a 

mesma tendência encontrada nos EUA no que concerne à relação contratual, 

permanecendo num alto patamar de produção via contratos de integração 
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Para MacDonald & Korb (2006), entre os fatores que determinam a crescente 

utilização dos contratos na produção agropecuária, estão a redução de riscos e de custos 

de transação, facilidade de acesso ao crédito e a necessidade de maior eficiência ao 

longo do sistema produtivo, facilitando as trocas de produtos ou serviços entre esses 

agentes. Os contratos preveem também vínculos muito mais estreitos entre os 

produtores e compradores do que outros métodos de transferência, o que pode gerar 

maior controle da produção agropecuária e das decisões.   

A estrutura de governança pelos contrato, é vantajosa tanto para produtores 

quanto para agroindústrias.  Para os produtores, a contratação pode reduzir os riscos de 

variabilidade de preço e renda, garantir acesso ao mercado e proporcionar retornos mais 

elevados para produtos agrícolas diferenciados. Para os processadores e outros 

compradores, a coordenação por meio de contratação é uma forma de garantir o fluxo 

de produtos, garantir a qualidade, a quantidade, a maior padronização e a rastreabilidade 

(Macdonal & Korb, 2006). 

Muito embora a ECT defenda a estrutura de governança via contratos como 

forma de maximizar a produtividade, melhorar a qualidade da produção e reduzir custos 

de transação, Neena et al. (2012) alertam para a existência de limitações no 

funcionamento dessa forma de coordenação agropecuária. Para esses autores, nem 

sempre os contratos são mutuamente benéficos para a empresa e para os agricultores, 

apresentando, quase sempre vantagens superiores para as empresas. Entretanto, mesmo 

apresentando limitações, os contratos, enquanto mecanismos de governança, têm a 

peculiaridade de conseguir coordenar a produção de forma mais eficiente do que outras 

estruturas, motivo pelo qual os contratos se destacam como um eficiente mecanismo de 

governança do agronegócio.  

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

O presente estudo, tem por objetivo analisar, sob a ótica da Nova Economia 

Institucional, os contratos agroindustriais de integração entre os produtores rurais 

(avicultores) e agroindústrias de abate e processamento de frango de corte da 

Mesorregião Oeste paranaense. Assim tem-se como objeto de investigação os contratos 

de integração avícola, firmados entre as agroindústrias de abate e processamento de 
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aves e os avicultores da MROP. Tais contratos foram obtidos com as empresas e, em 

alguns casos, diretamente com os produtores 

Quanto ao processo de construção da pesquisa, em relação à abordagem 

utilizada, pode-se inferir que esta apresenta caráter predominantemente qualitativo, de 

natureza descritiva-explicativa. As ideias centrais que conduzem à opção pela linha de 

pesquisa são fundamentadas em autores como Richardson (1999) e Denzin & Lincoln 

(2006), nos quais o recurso qualitativo se apresenta como forma adequada para a 

compreensão dos fenômenos sociais.  

 Entretanto, ao analisar os contratos de integração do sistema agroindustrial do 

frango de corte da Mesorregião Oeste Paranaense, buscou-se estabelecer possíveis 

relações existentes entre as variáveis, no intuito de melhor compreender a dinâmica do 

SAG e do mecanismo de coordenação utilizado, o contrato. Tal característica conferiu à 

pesquisa, de acordo com Gil (2009), uma classificação do tipo descritiva. 

Para a consecução dos objetivos propostos, a pesquisa assume também um 

caráter explicativo, porque pela identificação da existência de relações entre as 

variáveis, pretende-se discutir a natureza dessa relação, ou seja, quais são as influências 

que as teorias dos contratos exercem sobre a formulação e elaboração de um contrato no 

SAG avícola.  

Para viabilizar a realização do presente tópico, foram analisados os contratos de 

integração vigente, das 7 (sete) agroindústrias instaladas nas MROP, além de seus 

adendos e demais documentos constitutivos dos contratos, na proporção de um contrato 

para cada agroindústria. A análise ocorreu entre setembro de 2015 a março de 2016. 

A Mesorregião Geográfica Oeste Paranaense  - MROP é composta pelo 

agrupamento de três microrregiões: a microrregião geográfica de Toledo, de Cascavel e 

de Foz do Iguaçu, totalizando 50 municípios. A MROP destaca-se no cenário estadual 

como uma das maiores produtoras de grãos e pela produção agroindustrial advinda dos 

grandes complexos industriais, como exemplo, os direcionados à avicultura. A MROP  

possui expressiva participação na avicultura estadual e responde por aproximadamente 

um terço de toda a produção de carne de frango paranaense. Tal produtividade é fruto 

do porte, da capacidade tecnológica e produtiva das agroindustriais que, aliada às 

políticas de fomento da atividade e oferta de matéria prima, transformaram a avicultura 

em respeitável e significativa atividade econômica.  
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As agroindústrias avícolas instaladas na MROP foram, em 2013, responsáveis 

pelo equivalente a 10,77% do total da produção nacional e 32,7% da produção estadual. 

Atualmente, sete plantas industriais para o abate de frango estão instaladas na 

Mesorregião Oeste Paranaense e foram objeto de análise no presente estudo, a citar: 

BRF – Brasil Foods (município de Toledo)Toledo; Kaefer Agroindustrial (Cascavel); 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial (Cascavel); C.Vale Cooperativa Agroindustrial 

(Palotina); Copacol Cooperativa Agroindustrial Consolata (Cafelândia); Copagril 

Cooperativa Agroindustrial (Marechal Cândido Rondon); e, Cooperativa Agroindustrial 

Lar (Medianeira).   

De acordo com os dados coletados junto às agroindústrias supra citadas, há na 

MROP, 3013 contratos de integração vigentes, uma vez que para cada produtor de aves 

lavra-se um contrato de parceria.  A Copacol, com 880 produtores integrados, detém 

29,2% do total de contratos integração avícola firmados na MROP, percentual 

expressivo se comparado com as demais empresas do setor (BRF possui 15% dos 

contratos; Lar e C.Vale, ambas com 14%; Coopavel 12%; Globoaves 9%; e Copagril 

7%).   

Destaca-se que na MROP a totalidade da produção de aves é realizada através 

de contratos de parceria/integração, não existindo, portanto, a produção independente de 

frango de corte, em escala comercial. Dessa forma, do ponto de vista teórico, a 

integração avícola na região em estudo ocorre apenas sob a forma híbrida de 

coordenação, através de contratos de parceria.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 4.1 ANÁLISES DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AGROINDÚSTRIAS E 

PRODUTORES 

 

De modo geral, os contratos analisados podem ser divididos, por suas 

similaridades, em dois grupos: aqueles firmados pelas agroindústrias cooperativas e 

pelas agroindústrias não cooperativas.  

Dentro desses grupos, os contratos, independente da empresa integradora, 

seguem um mesmo padrão, com cláusulas análogas, apenas redigidas e dispostas de 
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forma distintas, atendendo às especificidades das agroindústrias. Similaridades também 

podem ser observadas, considerando os dois grupos, em relação ao número de páginas e 

de cláusulas presentes nos contratos. Para as empresas não cooperativas, os contratos 

são mais extensos, contendo um número médio de15 páginas e 58 cláusulas; já para as 

empresas cooperativas, os contatos são mais curtos e compreendem, em média, apenas 4 

páginas e 16 cláusulas.  

Entretanto, a forma de apresentação dos contratos, em uma analises sob os 

preceitos da ECT, pode apontar para a existência racionalidade limitada na relação entre 

os agentes. Há casos de documentos extensos, lavrados em fonte 10 ou menor, 

utilizando-se de linguagem técnica com termo da área jurídica. Esses fatores, além de se 

tornarem um empecilho à leitura e a compreensão do teor do documento, devem ser 

analisados por juristas conferindo um grau de dificuldade para os leigos, que pode gerar 

confusão e possibilidades de problemas entre as partes.  

Considerando os dados divulgados pelo DIEESE (2011) em estudo sobre o meio 

rural, em que 79,6% da população rural brasileira não possuem grau de instrução ou 

apresentam apenas o ensino fundamental incompleto, parece evidente a presença da 

racionalidade limitada entre as partes. Se por um lado tem-se a agroindústria com 

assessoria jurídica e pessoal capacitados, por outro, o produtor com grau de instrução, 

praticamente impeditivo, a compreensão dos documentos. 

Outro aspecto avaliado diz respeito à nomenclatura utilizada pelas 

agroindústrias para denominar os contratos. Dos sete modelos avaliados, cinco deles, de 

empresas cooperativas, utilizam-se da terminologia “contrato de parceria avícola” para 

nomear o instrumento jurídico. Por outro lado, observa-se que o termo integração, 

usualmente utilizado pelo mercado para caracterizar esse tipo de relação na avicultura, 

aparece apenas nos modelos contratuais das agroindústrias não cooperativas. Embasada 

nos preceitos da Nova Economia Institucional, pode-se inferir que a própria 

nomenclatura utilizada nos contratos remete à ideia de uma relação fundamentada em 

alianças estratégicas entre as partes, uma parceria como o contrato estabelece, uma 

forma híbrida de governança de acordo com a NEI, longe porém de ser considerado 

como integração vertical.  

O não interesse pela integração vertical no SAG avícola deve-se, em grande 

parte, ao fato de que essa forma governança desvia os esforços gerenciais da empresa de 
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seu foco de negócios: eleva os custos burocráticos e prejudica a estrutura de incentivos 

(Batalha & Silva, 2007). Ademais, haveria necessidade de a agroindústria ser 

proprietária de todas as demais estruturas envolvidas no processo, imobilizando uma 

quantidade de recursos financeiros expressivos, que não interessam à agroindústria.  Por 

outro lado, há necessidade de mecanismos de coordenação entre os diversos agentes que 

compõem o sistema, visando atender aos atributos de qualidade requeridos pelo 

mercado.  É nessa seara que se inserem os contratos de parceria. 

Em relação à terminologia “integração” ou “parceria”, merece atenção, o 

Projeto de Lei Federal nº 6459/2013, que “Dispõe sobre os contratos de integração, 

estabelece condições, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre 

produtores integrados e integradores e dá outras providências”. Esse projeto, aprovado 

pelo Senado Federal brasileiro em 10/2013 e em tramitação na Câmara Federal, prevê o 

uso da nomenclatura “contrato de integração” para o documento de formalização desse 

tipo de relação contratual.  

Quando se observa o modelo contratual utilizado sob a luz da nova legislação, 

fica evidente, principalmente nos modelos contratuais adotados pelas agroindústrias não 

cooperativas, a preocupação em atender ao disposto no Projeto Lei. Esse atendimento 

refere-se a questões de nomenclatura, estrutura contatual e demais prerrogativas e 

exigências legais. Entretanto, independente da terminologia utilizada, a ideia imbuída 

nos termos “parceiro” ou “integrado” remetem a uma relação amistosa de cooperação, 

fundamental para o êxito da transação.  

Em relação às atribuições e prerrogativas das agroindústrias e dos produtores 

de frango, estabelecidas nos contratos analisados, pode-se inferir que seguem, 

praticamente a rol análogo de atribuições, quer seja para as agroindústrias ou 

produtores. Embora por questões de sigilo não se identificaram as agroindústrias, é 

perceptível maior grau de semelhança entre os modelos contratuais estabelecidos pelas 

empresas cooperativas em relação às não cooperativas.  

Em relação às obrigações e prerrogativas, em 100% dos contratos analisados, 

cabe ao produtor responsabilizar-se pela construção e aquisição dos equipamentos das 

granjas e pelo fornecimento de mão de obra e encargos trabalhistas e previdenciário 

decorrentes do trabalho. Igualmente, cabe-lhe prover as despesas com água, gás, 

maravalhas para forrar o piso do aviário (cama), papel para cobrir o piso para o 
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alojamento dos pintainhos, sistema de aquecimento, energia elétrica, sempre observando 

os procedimentos e recomendações da assistência técnica da agroindústria. De modo 

geral, as principais obrigações das agroindústrias podem ser descritas pelo fornecimento 

de pintainhos, medicamentos, vacinas e ração, além da prestação da assistência técnica, 

aspectos presentes em 100% dos contratos analisado. Além disso, parte significativa dos 

contratos inclui como obrigação das agroindústrias o transporte das aves da propriedade 

para o frigorífico e dos insumos necessários para a produção até a granja.  

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que apenas 42,85% dos 

contratos facultarem ao produtor o acompanhamento dos procedimentos de pesagem 

dos lotes de aves entregues. Paralelamente a isso, os contratos preveem, como 

prerrogativa das agroindústrias, a responsabilidade pelos ajustes na fórmula de 

pagamento. Essas cláusulas podem gerar situações de descontentamento por parte dos 

produtores, além de apontar para a existência de poder unilateral na relação firmada.  

Além disso, em 85,72% dos contratos analisados, foram constatados aspectos 

que abordam as responsabilidades do produtor em relação a encargos que possam recair 

sobre as operações inerentes ao contrato e aos cuidados necessários e indispensáveis na 

criação das aves.  

A presença de alta homogeneidade entre as cláusulas referentes às atribuições 

dos produtores e das agroindústrias permite inferir que a atividade está estruturada a 

partir de um conjunto de características comuns para todas as agroindústrias. Ou seja, 

essas atribuições estão arraigadas no próprio conceito de sistema de integração avícola. 

Entretanto, aspectos que asseguram a frequência das transações, a exemplo do volume 

de produção e quantidade de lotes por ano, são aspectos que não estão definidos nos 

contratos. Isso porque nenhuma empresa garante uma quantidade de lotes e de animais 

mínimos. Esses aspectos de volume de produção aparecem apenas sob a forma de tempo 

de criação e intervalo entre os lotes.  

Considerando que, a idade de abate das aves, varia para 85,72% das 

agroindústrias entre 25 a 60 dias e que o intervalo entre os lotes, para a grande maioria 

das agroindústrias em questão, oscila entre 01 a 30 dias, pressupõem-se que cada granja 

deverá produzir, minimamente 4 (quatro) lotes de frangos por ano. Porém, 57,14% dos 

contratos preveem a dilatação tanto do período de engorda quanto do intervalo, sem que 

isso acarrete danos à empresa. Essa dilatação de prazo pode ocorrer em função da 
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necessidade da empresa em razão das demandas do mercado, por questões sanitárias e 

ambientais e ajustes em padrões de instalação.  

Em relação à quantidade de frangos alojados por galpões, em 100% dos 

contratos analisados consta que esta é uma variável que depende do tamanho do galpão 

e do padrão tecnológico implantado. Dessa forma, pode-se inferir que os contratos dão 

margem a incertezas em relação à efetiva utilização da estrutura disponibilizada pelo 

produtor, gerando insegurança em relação à lucratividade obtida pela atividade.  

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, 71,42% das agroindústrias 

analisadas utilizam-se do mesmo cálculo para pagamento dos lotes, baseado no índice 

de eficiência produtiva (IEP). Esse índice é calculado, considerando o valor percentual 

aplicável sobre a produção obtida, pode variar de acordo com o seu grau de eficiência 

na condução das aves, obtendo o índice de eficiência produtiva. Porém, cada uma delas 

considera um rol diferenciado para bonificações aos produtores que podem variar desde 

o padrão tecnológico implantado, quantidade de aves condenadas, boa conversão 

alimentar, baixo índice de aves com “calo de pé”1 entre outros. Em outros casos, as 

empresa não se utilizam do IEP, mas de sistema próprio para pagamento. Esse sistema é 

baseado na quota-parte básica cabível ao produtor, aliado com a meritocracia, ou seja 

quanto mais eficiente for a produção maior será o preço pago por lote. 

Há também o sistema de pagamento que considera, além da quota parte, fatores 

externos ao processo que alteram o desempenho do lote, a saber: sexo das aves, 

linhagem, peso médio dos pintainhos e idade de abate. O sistema baseia-se ainda no 

alcance da meta prevista para o produtor e na conversão alimentar, além de bonificações 

para integrados que optam por participar de sistema específico de produção. Entretanto, 

cabe salientar que esses fatores que compõem a sistemática de remuneração impactam 

no desenvolvimento e crescimento das aves e por consequência na produtividade do 

lote.  

No entanto, independente do modelo para pagamento dos lotes de frangos 

utilizados pelas agroindústrias, de modo geral, os contratos apresentam, de forma 

explícita como se dará essa remuneração; e, em muitos casos, há a inserção de 

                                                           
1 Calo é uma característica que deprecia a carcaça do animal e ocorre pelo mau manejo da cama de 
aviário. 
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documento complementar, anexo ao contrato, que melhor detalha o sistema de 

pagamento. 

Ao analisar a forma de pagamento dos lotes de frango, observa-se que, em sua 

maioria, o sistema recai em aspectos inerentes à eficiência produtiva. Nesse sentido, a 

assistência técnica assume papel fundamental, pois, além das responsabilidades sobre o 

repasse de técnicas de manejo e sanidade, representa o elo de informações entre as 

agroindústrias e os produtores, tornando-se num eficiente mecanismo para monitor 

desenvolvimento das atividades. Entretanto, os contratos, de modo geral, apresentam 

poucas provisões sobre especificações técnicas existentes nos contratos de criação de 

aves.   

Dentre essas especificações, dada a importância do manejo e sanidade, em 

100% dos contratos analisados constam cláusulas abordando a temática. Observou-se, 

também, que os contratos regem sobre aspectos referentes a especificações técnicas 

relativas às instalações, padrão tecnológico e bem-estar animal.  Outras questões 

técnicas aparecem com menor frequência, por exemplo, obrigação quanto à instalação 

de equipamentos para o carregamento dos frangos, normas de biossegurança e 

ambiental e limpeza das granjas. Todavia, cabe destacar que em nenhum dos contratos 

analisados há o detalhamento das especificações técnicas requerida ao produtor, 

principalmente aquelas referentes ao protótipo tecnológico e de normas para construção 

das granjas. Apenas mencionam da necessidade de atender ao padrão da agroindústria e, 

por consequência, sanções e punições aos produtores que por ora não se ajustarem ao 

solicitado.  

Os contratos de parceria/integração avícola em sua maioria dedicam grande 

parte de suas cláusulas a questões sobre às penalidades e motivos para rescisão 

contratual. Vale destacar que, essa variável de análise apresentou o menor índice de 

homogeneidade entre as agroindústrias. Nesse sentido, parece não haver um consenso 

sobre os motivos que geram rescisão contratual ou até mesmo penalidades aos  

A partir das análises das informações constantes nos contratos firmados entre 

as agroindústrias e produtores,  é possível inferir que vários motivos podem levar à 

rescisão contratual ou incidir em penalidades ao produtor. Dentre os principais motivos, 

encontram-se o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais e os 

resultados abaixo dos padrões normais para a atividade, sem justificativa técnica 
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aceitável, presente em 57,14% dos contratos. Questões ligadas à troca de direito de 

posse, venda do imóvel, falecimento dos proprietários e atuação em desacordo com as 

instruções da assistência técnica também estão elencados entre os motivos para a 

rescisão contatual. 

Por outro lado, em apenas um dos contratos analisados foram constatadas 

cláusulas referentes ao direito do produtor em rescindir o contrato sem aviso prévio e 

sem que isso lhe acarrete ônus. Tal rescisão pode ser aplicada em caso de inadimplência 

de cláusulas contratuais ou mesmo de não fornecimento pela integradora dos pintainhos, 

insumos e assistência técnica.  Para os demais contratos, apenas os produtores são 

penalizados com a rescisão contratual. 

Em relação as penalidades, a maior parte dos contratos (85,71%) aborda 

questões atinentes a responsabilidade civil e criminal pelas penas do depósito infiel e da 

apropriação indébita das aves e insumos e por crime de locupletamento ilícito em caso 

de utilização de insumos para outros fins que não a criação de frangos (57,14%). 

Definem também punições ao produtor pelo não atendimento a normativas e instruções 

repassadas pela assistência técnica, pelo uso indevido de medicamentos e rações ou 

mesmos por problemas de ordem sanitária.  

Cabe destacar que, não se constatou qualquer inferência nos contratos prevendo 

penalizações às agroindústrias por inobservâncias às cláusulas estabelecidas. Estas são 

aplicadas exclusivamente pela integradora ao integrado (42,85% dos contratos). Merece 

destaque ainda, muito embora o foco não seja a análise pela forma jurídica das 

agroindústrias, o fato de que as maiores exigências e penalizações constam nos contatos 

firmados por empresas cooperativas.  Assim sendo, pode-se inferir que a presença desse 

tipo de cláusulas, penalizando apenas um dos agentes, pode remeter a ideia da presença 

de oportunismo na relação estabelecida.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Neste artigo, procurou-se analisar os contratos de produção estabelecidos entre 

os avicultores e as agroindústrias de abate e processamento de frango de corte da 

Mesorregião Oeste do Paraná, sob a égide da Nova Economia Institucional, no intuito 
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de compreender a relação firmada e, por consequência, fornecer elementos para 

subsidiar análises sistêmicas desse SAG avícola.  

Os principais resultados obtidos apontam para um cenário positivo do sistema 

agroindustrial de frango de corte na MROP. A opção pelo modelo de transação via 

contrato, parece ser assertiva em relação a coordenação da produção, monitoramento e 

garantia da quantidade e qualidade de aves para abastecimento de demandas do mercado 

interno e externo. Além disso, o sistema confere maior segurança em relação à sanidade 

animal e rastreabilidade da proteína animal produzida.  

No entanto, confrontando as principais vantagens dos sistemas levantados por 

pesquisadores da área, com aquelas observadas pela pesquisa empírica,  é necessário 

maiores cuidados com os produtores em períodos de crises no segmento pra manter a 

renda mais estável possível do produtor. Observou-se que os contratos não garantem 

lucratividade mínima por lote e estabelecem como direito à agroindústria definir os 

intervalos entre lotes e a quantidade de aves alojadas por granja. A presença destas 

cláusulas facilita atitudes oportunistas dos agentes, uma vez que é factível à 

agroindústria o repasse de eventuais prejuízos aos produtores, mesmo que de forma 

indireta. Isto deve ser melhor estudado em pesquisas futuras. 

A pesquisa aponta para a existência de lacunas impeditivas a compreensão do 

teor dos contratos e o limitado poder de barganha dos produtores frente às 

agroindústrias. Esses elementos podem ser balizadores à compreensão de que a forma 

como são elaborados os contratos, aliado a presença de racionalidade limitada dos 

produtores, possibilita a correlação desigual de força entre os agentes.  

Além disso, contatou-se que na relação estabelecida entre os agentes a presença 

de alto grau de especificidades dos ativos, partindo da própria construção das granjas e 

dos frigoríficos de abate de aves. A totalidade dos contratos prevê a construção dos 

aviários e implantação de padrão tecnológico estabelecido pela agroindústria, como 

sendo de responsabilidade exclusiva do produtor rural e condição essencial para o 

estabelecimento do contato de integração. Os contratos estabelecem também, bem como 

responsabilidade da agroindústria o abate dessas aves. Assim, a especificidade dos 

ativos fica latente na relação estabelecida. Ao produtor por não haver outra destinação 

para essas granjas e para os equipamentos a não ser a criação de aves e para a 

agroindústrias, por ser uma planta industrial especifica. 
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Contatou-se também que a frequência das transações estabelecidas torna-se um 

aspecto positivo na relação entre os agentes. 71,42% dos contratos são firmados por 

tempo indeterminado; 14,28 para 10 (dez) anos e o mesmo percentual para contratos 

firmados para 5 (cinco) anos. Ou seja, a grande parte dos contratos prevê transações por 

um longo período de tempo.  

Outra consideração que pode ser feita, concatenado a pesquisa de campo com os 

pressupostos teóricos da ECT, é a presença de incertezas no sistema de integração na   

produção avícola. Os contratos analisados evidenciam a presença dessa dimensão, uma 

vez que em 100% dos documentos, as agroindústrias não garantem uma rentabilidade 

mínima por lote de frango, nem mesmo asseguram margem de lucro ao integrado em 

decorrência do contrato.  

 Por fim, ressalta-se, que neste estudo, o objeto de investigação se limitou aos 

contratos de produção/integração, não congregando a percepção dos demais agentes 

envolvidos na relação contratual. Assim, para trabalhos futuros, sugerem-se estudos que 

incorporem em suas análises, a visão dos avicultores e das agroindústrias sobre o 

sistema de produção avícola através de contratos de integração, isso porque a 

incorporação de tais elementos possibilitaria uma análise mais sistêmica desse processo 

produtivo.  
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Resumo:  
O presente trabalho visa proporcionar uma contribuição para o conhecimento sobre a 
assistência e apoio institucional a iniciativas empresariais, explorando o estudo de caso 
da aldeia de Campo Benfeito na serra de Montemuro. As “Capuchinhas do Montemuro” 
e o “Teatro Regional de Montemuro” são dois exemplos de empreendedorismo rural da 
aldeia que tomaram forma graças à assistência e apoio do(a): Instituto de Assuntos 
Culturais e das estruturas governativas locais. Sem esta ajuda, a aldeia estaria 
provavelmente num processo de agonia, como estão tantas aldeias do interior rural de 
Portugal. Advogamos que a capacidade dos atores locais em explorar tal ajuda 
dependeu do seu capital humano e social da aldeia, que se mostrou ser rico em Campo 
Benfeito. Para a viabilidade de iniciativas como estas, sugerimos que as medidas 
políticas em favor do empreendedorismo (rural) devam equipar tais formas de produção 
a bens públicos, com o risco se tal não for feito, se perder um legado deixado pelos 
antepassados da aldeia.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo rural, apoio institucional, Montemuro, 
Campo Benfeito 
 
 
Introdução 
Mercê da crise que afeta as áreas rurais, em particular o setor agrícola, muitas destas 

áreas têm visto as atividades agrícolas serem substituídas por empresas rurais, dando 

lugar a pequenas unidades de produção industrial, a atividades artesanais e de turismo e 

à prestação de serviços nas mais diversas áreas. Hoje em dia, estas novas atividades 

formam uma parte integral da economia local e, às vezes, uma fonte de emprego 

importante, a qual não deve ser descurada pelas entidades locais.  

Por outro lado, a União Europeia (EU) tem vindo a fornecer um quadro institucional 

para o apoio a diversas iniciativas empresariais nas áreas rurais, ao mesmo tempo que as 

instituições públicas e privadas locais tem vindo a encetar esforços no sentido do 

desenvolvimento dessas mesmas atividades (Meccheri & Pelloni, 2006). De acordo com 
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os autores mencionados, tal assistência vai desde os instrumentos mais tradicionais 

(subsídios e apoios financeiros) para a constituição e apoio de empresas, até à 

assistência em aspetos de carácter mais técnico e de planeamento do negócio, tais como 

o acesso a modernas tecnologias, a formação da mão-de-obra, o marketing, entre outos 

tipos de apoio.  

Apesar do reconhecimento de empreendedorismo como um dos principais 

determinantes do desenvolvimento econômico rural e prosperidade (Pato & Teixeira, 

2016), há pouca evidência empírica sobre a influência dos quadros institucionais locais 

na criação e desenvolvimento de empresas rurais, sobretudo em regiões mais periféricas 

e interiores.  

Tendo como base o referido a nossa pergunta de investigação é: será o quadro 

institucional local importante para a criação e desenvolvimento de empresas rurais?  

Baseado numa abordagem qualitativa, o presente trabalho visa proporcionar uma 

contribuição para o conhecimento sobre este assunto, explorando o estudo de caso de 

iniciativas empresariais na região de Montemuro, em particular na aldeia de Campo 

Benfeito, concelho de Castro Daire. Na aldeia existem duas iniciativas empresariais de 

renome, que tomaram forma graças a assistência institucional, particularmente graças à 

assistência/ apoio do(a): Instituto de Assuntos Culturais (ICA), da Autarquia municipal 

e de outras entidades que se cruzaram no percurso de cada uma das iniciativas. É ainda 

de salientar o apoio concedido pela população local e o espírito de comunidade que 

ainda se vive na aldeia. Sem esta ajuda, provavelmente a aldeia estaria num processo de 

agonia, como estão tantas aldeias do interior português.  

O artigo inclui cinco sessões. Para além da introdução (seção 1), na seção 2 apresenta-se 

a revisão da literatura, nomeadamente explora-se o conceito de empreendedorismo rural 

e de assistência institucional. Na seção 3 apresenta-se a metodologia, com destaque para 

a breve descrição dos procedimentos metodológicos e da apresentação da área 

geográfica em estudo. Na seção 4 apresentam-se os principais resultados do trabalho 

desenvolvido e finalmente na seção 5, à luz destes resultados, as reflexões finais, as 

limitações do estudo e pistas para trabalhos futuros.  
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2. Empreendedorismo rural e assistência institucional: explorando os 
significados 
 
2.1 Empreendedorismo rural  

A fim de compreender a influência dos quadros institucionais locais na criação e 

desenvolvimento de empresas rurais, em primeiro lugar temos que desconstruir o 

significado do termo “empreendedorismo rural”. Os esforços para definir o conceito e 

especificar os fatores influentes têm sido uma tarefa difícil, devido à dificuldade de 

definir o próprio conceito de empreendedorismo (Teixeira, 2011), mas também devido à 

dificuldade de observar o peso das forças e impactos da ruralidade como um meio 

empresarial (Stathopoulou et al., 2004). Na verdade, o conceito “empreendedorismo 

rural” conjuga dois termos também eles de difícil conceptualização: empreendedorismo 

e rural.  

Um dos primeiros estudos que referiu o conceito foi apresentado por Wortmann Jr. 

(1990). Neste estudo, o empreendedorismo rural é definido como “a criação de uma 

nova organização que introduz um novo produto, serve ou cria um novo mercado ou 

utiliza uma nova tecnologia num ambiente rural” (Wortman Jr., 1990, p. 330). Este 

conceito segue a noção de inovação apresentada por Schumpeter (1934), mas acrescenta 

uma nova variável – o espaço o rural. No entanto, o autor não foi mais longe em termos 

do significado do conceito.  

Acontece porém que nas zonas rurais podem ser identificadas uma multiplicidade de 

processos empresariais. Enquanto alguns processos empresariais são distintamente 

rurais, outros simplesmente ocorrem mais ou menos de forma acidental, isto é por 

acaso, no espaço rural (CE, 2003). Mais, ao passo que “o empreendedorismo rural” 

implica que as necessidades e o comportamento organizacional dos empresários rurais 

são diferentes dos das áreas urbanas (Stathopoulou et al., 2004), já que eles estão 

enraizados no espaço rural, outros tipos de empreendedorismo, em particular o 

“empreendedorismo em áreas rurais”, não faz referência a tal particularidade 

(Baumgartner et al., 2013). Uma das características do empreendedor rural é a de 

alguém que vive numa área rural (Stathopoulou et al., 2004) e é influenciado pele rede 

social e traços socias desta localidade rural. Para além disto, é alguém que partindo dos 

recursos locais, construiu o negócio com base no que a comunidade tem de mais 

genuíno e endógeno (Korsgaard et al., 2015). Desta forma parece consensual definir o 
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“empreendedorismo rural” como a criação e desenvolvimento de empresas rurais, mas 

por gente local, isto é que é e vive em determinada área rural. Estas iniciativas envolver-

se-ão pois com a sua localização não principalmente como um espaço para o lucro, mas 

como um local de significado e vida social (Korsgaard et al., 2015).  

Assim definido, o empreendedorismo rural vem reforçar o conceito de 

“desenvolvimento endógeno”, onde a questão fundamental no desenvolvimento rural 

não é a capacidade da região para atrair empresas estrangeiras ou exógenas ao território, 

mas sua capacidade de gerar internamente as condições de revitalização e 

fortalecimento de sua própria base económico-social local (Dinis, 2006). Interesse 

especial deve ser dado às gentes locais, que através de uma utilização sustentável dos 

recursos locais, visam gerar valor para toda a comunidade rural.  

 

2.2 Apoio Institucional 

O apoio à criação de empresas é, sem dúvida, extremamente importante nos dias de 

hoje. Sem esta ajuda, muitas das empresas não chegariam sequer a constituir-se. Tendo 

consciência da importância deste suporte, as instâncias europeias, o próprio governo e 

várias instituições a nível publico e privado têm, um pouco por todo o lado, canalizado 

esforços no sentido de ajudar à criação de empresas em diversas áreas. Isto parece ser 

ainda mais importante, quanto mais desfavorecidas e periféricas forem determinadas 

comunidades, de que são exemplo muitas das comunidades rurais do interior de 

Portugal. Na verdade, geralmente as pessoas precisam de um input inicial para a 

constituição da empresa ou assistência/ apoio inicial, até porque nessas áreas existem 

restrições que cerceiam o espirito empreendedor e bem assim a criação de empresas 

(McElwee & Smith, 2014). Entre outros constrangimentos, pode ser mencionado o 

afastamento e isolamento de muitas áreas, o deficit de infraestruturas de comunicações e 

transportes, o insuficiente acesso ao financiamento e a pequenez dos mercados locais e 

globais (Smallbone, 2009).  

Ora essa assistência vai desde os instrumentos mais tradicionais (subsídios e apoios 

financeiros), até à assistência em aspetos de carácter mais técnico e de planeamento do 

negócio, tais como o acesso a modernas tecnologias, a formação da mão-de-obra, o 

marketing, entre outos tipos de apoio (Meccheri & Pelloni, 2006). No entanto, as 

evidências sugerem que somente uma fração relativamente pequena de pessoas de áreas 
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rurais tem sido capaz de fazer uso desses diversos instrumentos de assistência (Skuras et 

al., 2005). E isto porque a adoção da assistência institucional, que muitas vezes implica 

alguma forma de obrigação, tende a estar em contraste com o senso de independência 

que caracteriza muitos dos empresários rurais (Meccheri e Pelloni, 2006): “em sua casa 

mandam eles e não o estado”, como muitas vezes apregoado pelos mesmos. Por outro 

lado, o débil recurso à assistência institucional por parte dos empresários rurais, tem a 

ver com o facto de muitos deles terem uma formação escolar e/ou académica baixa, 

muitas vezes apenas a obrigatória, tendo mais dificuldade em compreender processos 

mais formais e burocráticos de assistência (Dinis, 2011). Para estes empresários rurais, 

o apoio da família e parentes mais próximos é a fonte mais importante, senão a única de 

apoio (Winborg & Landstrom, 2001). Neste contexto ganha força a tese de Fornahl 

(2003) que advoga que muitas áreas rurais são “retardatárias a nível empresarial”, não 

apenas por causa de suas desvantagens físicas, mas também devido aos inadequados 

traços socioculturais do seu quadro institucional, tornando-as não-propícias para o 

desenvolvimento da atividade empresarial.  

Tal como Meccheri e Pelloni (2006), argumentamos aliás que a capacidade de (ou a 

conveniência para) as populações rurais e potenciais empresários rurais em explorar tal 

assistência (ou a sua incapacidade de fazê-lo), depende essencialmente do seu capital 

humano e do capital social das áreas rurais onde estão. Isto é, das características 

pessoais dos empreendedores, com particular ênfase para o conhecimento (formal e 

informal) e experiência para o negócio (Stathopoulou et al., 2004) e da habilidade dos 

atores locais em explorar as estruturas sociais locais, as parcerias e as redes (Woolcock 

& Narayan, 2000). 

Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na região do Montemuro, 

nomeadamente na aldeia de Campo Benfeito. Na aldeia existem duas iniciativas 

empresariais que “deram voz à aldeia” e que tomaram forma graças ao apoio 

institucional de diversas entidades, nomeadamente do ICA, da autarquia local e da 

comunidade local.  
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3. Metodologia 
3.1. Breve descrição dos procedimentos 

Tendo em conta objetivos do estudo – observar a importância do quadro institucional 

local na criação e desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo rural, esta 

investigação tem uma natureza exploratória. Não obstante a Região de Montemuro ser 

rica em iniciativas de base rural, dada a sua importância na região/ concelho, 

selecionamos para explorar aqui a assistência/ apoio a duas dessas iniciativas, 

particularmente “Capuchinhas do Montemuro” e “Teatro Regional do Montemuro”.  

A recolha de dados foi, numa fase inicial, baseada em visitas à região e na técnica da 

observação. A versatilidade de observação assumiu-se como um método indispensável 

de recolha de informação primária e naturalmente um complemento para outros 

métodos de investigação, em particular das entrevistas. Com efeito, foram feitas três 

entrevistas a empreendedores locais, uma entrevista à população local (onde 

participaram três residentes locais) e ainda uma entrevista à câmara municipal de Castro 

Daire.  

O conteúdo das entrevistas foi baseado na revisão da literatura e nos objetivos 

pretendidos com a investigação. A fim de identificar o discurso de cada um dos 

respondentes as entrevistas foram gravadas, seguindo-se posteriormente a sua 

transcrição e análise de conteúdo.  

 

3.2 A região em estudo 

Campo Benfeito é uma pequena aldeia da freguesia de Gosende, no concelho de Castro 

Daire (na região Viseu Dão-Lafões). Geograficamente a aldeia está localizada numa 

encosta, sendo atravessada pelo rio Balsemão, contando atualmente com cerca de 

cinquenta residentes, cerca dos quais 14 crianças e jovens com idades inferiores aos 18 

anos (informação fornecida pela população local durante a entrevista à mesma). Tal 

como na generalidade do concelho, as possibilidades de emprego a nível regional são 

débeis, tendo muitos dos habitantes da aldeia sido forçados a procurar alternativas em 

outros lugares. 

A agricultura praticada na aldeia é uma agricultura tradicional e em alguns casos já 

biológica, que poderia ser aliás rentabilizada se fosse escoada para os mercados mais 

próximos. Não há, no entanto, a tradição de vender os excedentes agrícolas nesses 
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mercados locais, até porque estes estão afastados da aldeia – 20 km (quer no caso de 

Castro Daire, quer no caso de Lamego), não existindo inclusive transportes públicos 

regulares para que tal fosse possível (Santana, 2016). Por outro lado, como referido por 

Santana (2016) esses produtos chegam sequer a não ser valorizados pelos habitantes da 

aldeia, sendo que alguma desta inércia conduz ao não aproveitamento de oportunidades 

e à não fixação de alguma parte da população.  

De igual modo, a pecuária, sobretudo, a criação de gado bovino, ovino e caprino, o 

fabrico de laticínios, a produção de lã e a tecelagem de linho foram atividades 

complementares à produção vegetal, mas que se foram igualmente perdendo com o 

tempo (Santana, 2016).  

Apesar deste cenário a aldeia de Campo Benfeito é detentora de um vasto património 

histórico-cultural e paisagístico. De facto, o património material e imaterial (paisagístico 

e histórico-cultural), permitiram-lhe a inserção na Rede de Aldeias de Portugal, em 

2005 e a consequente recuperação das fachadas das casas. Igualmente importante na 

promoção da aldeia e de resto do próprio concelho de Castro Daire e da Região de 

Montemuro, são os projetos duradouros das “Capuchinhas de Montemuro” e do “Teatro 

Regional de Montemuro”.  

 

 

4. Resultados 
4.1. A assistência da década de oitenta e noventa 

É na década de oitenta que os projetos de base rural que enfatizamos neste artigo 

arrancaram. Tudo terá começado na década de oitenta com a instalação do ICA1 na 

região de Montemuro, especificamente na aldeia do Mezio (concelho de Castro Daire).  

O objetivo era o de lançar o projeto "Montemuro" e melhorar a qualidade de vida de 

dezoito aldeias rurais na “parte mais alta” do concelho, caracterizadas por uma 

agricultura de subsistência, uma taxa de migração elevada, uma taxa de desemprego 

                                                 
1 O ICA é uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento humano um pouco por 
todo o mundo (ICA, 2016). Esta entidade tem como objetivo atuar como uma interface para que as 
pessoas em uma variedade de contextos e circunstâncias sejam membros ativas das suas próprias 
comunidades e promovam o seu desenvolvimento pessoal e social, chamando para isso também 
voluntários de todo o mundo para trabalhar nas regiões mais desfavorecidas.  
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também ela elevada (sobretudo feminina) e pela falta de condições de sanidade e saúde 

(Rocha, 2015).  

Embora este Instituto tenha permanecido ativo na região apenas cinco anos, 

principalmente através da capacitação de líderes locais para ajudar a população local, o 

apoio não cessou e foi continuado por meio de outras entidades. De seguida, 

elucidaremos em pormenor o apoio/ assistência cedida na década de oitenta e noventa.  

 

O apoio à Constituição das “Capuchinhas de Montemuro” 

O ICA trabalhava essencialmente em quatro áreas: i) saúde e ajuda aos idosos, ii) 

agricultura e veterinária, iii) construção (água e irrigação) e iv) emancipação e educação 

das mulheres (Wilson, 1988). Assim, de forma a dar vida às tradições locais e 

emancipar as mulheres de várias comunidades rurais do concelho de Castro Daire, entre 

outras iniciativas, em 1985, o ICA foi capaz de organizar algumas mulheres a trabalhar 

em conjunto na produção de produtos têxteis. Fê-lo através de um programa de corte e 

costura (com cerca de dois anos) que se realizou na aldeia de Campo Benfeito. Essas 

mulheres trabalhavam a partir de matérias-primas locais, essencialmente linho e burel. 

Cerca de dois anos depois, seguiu-se um outro curso, no Porto, promovido pela 

Comissão para a Igualdade dos Direitos das Mulheres (CIDM), com cerca de seis 

meses. Estas mulheres iam para a grande metrópole, sem grandes expectativas, embora 

com um grande desejo de que a formação contribuísse para ficar na aldeia (Perdigão, 

2008). Foi lá que aprenderam a valorizar a sua cultura, mas também as questões 

relacionadas com a parte comercial da atividade, como refere uma capuchinha durante 

uma das entrevistas2: 

“Foi durante este curso que começaram a preparar-nos e a perguntar-nos o que 

queríamos fazer, se era montar uma empresa… e aprendemos a calcular o preço dos 

nossos produtos… 

Terminado o curso no Porto, foi o regresso à aldeia. Uma das atuais Capuchinhas, por 

exemplo, agarrou-se à máquina de costura da mãe e começou a fazer capuchas - uma 

espécie de capa feita de lã que, depois de batida no pisão, fica praticamente 

impermeável e ainda é usada por mulheres (Perdigão, 2008). Ainda por iniciativa da 

CIDM começou a vir apoiá-las à aldeia uma estilista, Helena Cardoso, que se tornou 

                                                 
2 Capuchinha é o nome dado a uma mulher da cooperativa de artesanato “Capuchinhas do Montemuro”. 
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num elemento fundamental para o progresso e desenvolvimento do grupo. Entretanto a 

câmara municipal de Castro Daire cedeu o espaço – uma escola primária vazia, onde 

estas mulheres decidiram começar a trabalhar com mais afinco, surgindo a empresa e a 

marca “Capuchinhas do Montemuro” em 1987. As então Capuchinhas terão igualmente 

beneficiado de uma medida do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

para a constituição do próprio emprego a nível local.  

É no final da década de oitenta e início dos anos noventa que estas mulheres vêm os 

seus esforços compensados, ao serem contempladas com o programa sueco “Siv 

Follin”. O objetivo deste programa era o de apoiar mulheres em situações difíceis mas 

com perspetivas de sucesso, como era o caso das “Capuchinhas do Montemuro”. A 

estilista Helena Cardoso, agora ao serviço da “Siv Follin” passa a dedicar mais tempo 

ao trabalho destas mulheres, incentiva-as e valoriza-lhes o trabalho, tendo sido criado 

em conjunto uma coleção completamente nova (Perdigão, 2008). 

Embora o apoio da “Siv Follin” tenha terminado em 1995, o grupo manteve-se coeso e 

a funcionar. Por questões fiscais, em 1999 as Capuchinhas decidiram entretanto 

converter a constituição jurídica da empresa a cooperativa, surgindo a cooperativa 

“Capuchinhas do Montemuro” em 1999.  

Certo é que, durante estas duas décadas (oitenta e noventa) esta cooperativa de mulheres 

que provavelmente sem o apoio e a assistência de várias entidades e/ ou programas não 

existia, constituiu-se como um exemplo notável de persistência e de preservação de um 

património secular – os saberes e as tradições do passado. 

 

O apoio à constituição do “Teatro Regional de Montemuro” 

Para além das “Capuchinhas do Montemuro”, outro exemplo notável de 

empreendedorismo de base rural iniciado na década de oitenta existe na aldeia. O 

“Teatro Regional da Serra do Montemuro” ou simplesmente “Teatro Regional de 

Montemuro”, também localizado na aldeia de Campo Benfeito é, sem dúvida, uma das 

iniciativas mais conhecidas da região de Montemuro. Os primeiros passos do teatro 

terão surgido no final de década de oitenta através do contato entre Graeme Pulleyn, um 

voluntário inglês do ICA com formação em teatro e jovens da aldeia. Em 1990 estes 

jovens decidiram pedir apoio ao ICA para um projeto chamado “Animar um Projeto”. 

Neste projeto participaram cerca de 10 jovens da aldeia e Graeme seria quem estaria 
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responsável da burocracia da iniciativa e o elo de ligação com o ICA. Além disto estes 

jovens recolhiam ainda histórias junto da população mais idosa (tendo daí surgido 

também o Cancioneiro de Campo Benfeiro). 

Em 1991 este grupo decidiu avançar com a segunda edição do “Animar um projeto”, 

sucedendo-se a este o projeto “Petra”. Neste ano decidiram mais uma vez pedir apoio ao 

ICA, que lhes foi concedido. O Projeto “Petra” viajou até Lisboa e Inglaterra, tendo sido 

igualmente preparados e apresentados outros espetáculos.  

“Lofo-Wolf” foi um desses espetáculos. Embora este espetáculo tivesse sido 

apresentado na Escola Secundária de Castro Daire em 1995, foi em Tondela que o 

trabalho destes jovens “deu o salto”. O jornal Público fez uma excelente crítica ao 

espetáculo apresentado, começando-se a comentar inclusivamente que a companhia era 

realmente muito boa e que devia usufruir da assistência do estado português. Na 

verdade, ainda em meados dos anos noventa foi o que esta companhia fez, como nos 

referiu um dos responsáveis pela companhia de teatro que respondeu à entrevista:  

“….É pá vocês com este projeto e com esta dinâmica deviam candidatar aos apoios 

do estado (os comentários da altura3). Foi o que a gente fez e foi-nos logo atribuído 

em 95, já há vinte anos que recebemos apoio do Estado e isso deu-nos o que eu 

chamo a profissionalização, porque aí ficámos obrigados não só moralmente, como 

era até então, mas de cumprir um programa estabelecido”. 

E assim nasceu o Tetro regional da Serra de Montemuro. O apoio inicial do ICA foi 

fundamental, mas também as ligações e o apoio de Graeme, as parcerias com 

instituições locais/ nacionais com destaque para a Associação Cultural e Recreativa de 

Tondela (ACERT) e a companhia de Teatro Comuna em Lisboa e a própria câmara 

municipal de Castro Daire.  

 

4.2 A assistência posterior… 

O ICA foi fundamental no eclodir das duas iniciativas de base rural que apresentámos 

aqui. No entanto, sem o contínuo apoio e assistência às mesmas, sem dúvida que não 

teriam a dimensão que têm hoje. Ao longo destes mais de vinte e cinco anos várias têm 

sido as entidades institucionais que têm “dado a mão” e apoiado ambas as iniciativas. 

Esta questão é elucidada a seguir. 

                                                 
3 O que está em parêntesis é nosso. 
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O apoio contínuo às “Capuchinhas do Montemuro” 

O trabalho das Capuchinhas é louvável, dizem. Este mérito foi reconhecido por uma 

entidade internacional que premiou o trabalho destas mulheres. Efetivamente, em 2007, 

fruto de uma iniciativa da Organização Internacional de Mulheres Profissionais 

denominada “Soroptimist International” (SI), através do Clube das Caldas da Rainha 

(que se deslocou à aldeia), foi feita uma candidatura do trabalho destas mulheres ao 

prémio internacional “Criatividade para Mulheres em Meio Rural”, instituído pela 

“Women’s World Summit Foundation”, com sede em Genebra (Suíça). O prémio 

acabou por ser entregue pela primeira vez em Portugal às “Capuchinhas do 

Montemuro”.  

Como referimos igualmente importante no percurso destas mulheres é a câmara 

Municipal de Castro Daire. Como também mencionámos acima, a câmara municipal de 

Castro Daire cedeu o espaço – uma antiga escola primária onde estas mulheres 

continuam até hoje a trabalhar. O sentimento que possuem em relação à câmara 

municipal é aliás bastante positivo, como nos referiu uma delas: 

“Eles orgulham-se bastante da gente (câmara municipal4) e a gente quando vai a um 

lado e a outro sente que realmente, se pedirmos apoio para transporte, somos 

sempre apoiadas e estamos aqui num espaço que é deles (câmara municipal) que a 

gente restaurou. Mas eu penso que eles que se orgulham bastante da nossa 

existência e que gostam de nós… (…) e sabemos que isso também se reflete na 

promoção do concelho”.  

O discurso proferido coincide igualmente com as palavras do executivo municipal, que 

referiu que o município está: 

“(...) sempre disponível e atento para ajudar nestas iniciativas (...) é de todo o 

interesse que assim seja, porque apresentam os produtos que são da nossa região, 

que tem a ver com a nossa cultura”. 

Naturalmente num concelho com características eminentemente rurais a câmara 

municipal tem consciência da importância e genuinidade destas iniciativas para a 

promoção do concelho, pedindo-lhe inclusivamente para estarem presentes em 

diferentes ocasiões/eventos, como nos foi igualmente referido durante o decurso da 

nossa entrevista na câmara: 

                                                 
4 O que está em parêntesis é nosso.  
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“Temos pedido a presença deles no sentido de eles divulgarem aquilo que é feito no 

nosso concelho. Estivemos presente na bolsa de turismo de Lisboa, estivemos 

presente na Feira Internacional Ibérica ali na Guarda e todos os eventos ligados a 

feiras, temos por norma chamá-las no sentido de eles divulgarem o que é nosso”. 

Embora as Capuchinhas “caminhem atualmente pelo próprio pé”, na medida em que já 

estabeleceram um modelo de negócio e o próprio mercado, somos levados a crer que sem 

o apoio contínuo de várias outras entidades com influência no território (das quais as 

associações de desenvolvimento local), a sua sustentabilidade no tempo poderá vir a ser 

ameaçada. Por outro lado, dado que por força da localização e de outros 

constrangimentos próprios de iniciativas de empreendedorismo rural, estas não 

conseguem obter os resultados económicos que teriam se localizadas por exemplo numa 

metrópole urbana (como também nos foi referido durante a entrevista à população), este 

tipo de iniciativas deveria gozar de uma proteção e apoio especial. Esta questão será (de 

novo) levantada na parte das reflexões finais.  

 

O apoio contínuo ao “Teatro Regional de Montemuro” 

Cinco anos após o salto para o teatro profissional, o teatro de Montemuro já mostrava 

ser uma companhia de teatro sólida, sendo que entre 2000 e 2005 foram levadas a cabo 

uma série de produções que começavam a identificar esta companhia de teatro serrana 

(TRSM, 2016). Visível também neste percurso de cinco anos era as parcerias que se 

estabeleciam com as escolas do distrito para assistiram aos espetáculos da companhia e 

participarem igualmente no workshop orientado pelo grupo. Estes eram realizados na 

sala de espetáculos (“Espaço Montemuro”) entretanto criada na aldeia para o teatro.  

Com cada vez mais consistência eram também as ligações com outras companhias de 

teatro a nível nacional e mesmo internacional. 

Com o apoio da população local, das próprias Capuchinhas e da câmara municipal de 

Castro Daire a companhia de teatro foi-se gradualmente afirmando na região e no país. 

Em 2005 a coprodução “Hotel Tomilho” do Teatro do Montemuro, uma companhia de 

teatro belga (“Laika”) e o Centro Cultural de Belém (CCB) foi considerado um dos 

melhores espetáculos portugueses pelo jornal Expresso (TRSM, 2016).  
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Não obstante o apoio da Secretaria de Estado da Cultura no desenvolvimento da 

companhia, o entrevistado que respondeu à entrevista feita ao teatro, sente alguma 

instabilidade pelo facto de apenas poderem fazer projetos a quatro anos:  

“(…) nós trabalhamos a quatro anos, neste momento, temos muitos projetos para 10 

anos, mas o protocolo estabelecido com o estado é apenas de quarto anos… (…) 

termina em 2016. Ou seja, no próximo ano vamos formalizar uma nova candidatura 

para os quatro anos seguintes. E o horizonte é um bocado por aí, em termos da 

questão financeira é fundamental … (…) o que me entristece e que eu pensava que 

era o contrário, que as coisas com o tempo estabilizavam, mas infelizmente não”. 

Apesar disto a Câmara Municipal tem sido fundamental no desenvolvimento da 

iniciativa, como a seguir se transcreve:  

“Temos também com a Câmara Municipal um protocolo, que no fundo junta um 

conjunto de vontades (…) o Teatro do Montemuro, sendo de cá e por vocação e não 

só, queremos muito fazer, mostrar os nossos trabalhos aqui (…) É fundamental para 

nós, é onde a gente se sente bem, sem desprimor para os outros, mas a gente gosta 

muito de apresentar as nossas produções, e a câmara também nos proporciona isso, 

há um entendimento de ambas as partes”. 

Tal como as Capuchinhas o Teatro do Montemuro tem-se afirmado, sendo já uma 

estrutura sólida e que leva o nome da Serra de Montemuro a várias partes do mundo. 

Por outro lado traz também à pequena aldeia de Montemuro centenas de pessoas. Prova 

disso é o festival Altitudes – uma produção do teatro, que desde há mais de 15 anos se 

realiza durante uma semana do mês de Agosto na aldeia. Durante essa semana traz a 

aldeia várias companhias nacionais e internacionais e centenas de turistas que 

permanecem na região (Pato et al., 2015).  

Para terminar este ponto, e com o intuito de levantar a questão de seguida, 

transcrevemos aqui as palavras de Ana Pires, delegada regional da cultura do Centro 

entre Fevereiro de 1997 e Maio de 2002: 

“Com que palavras se explica que em Campo Benfeito sedie um dos grupos mais 

interessantes e de maior qualidade cultural do país? Com que palavras se agradece 

a este gente? Com que palavras se respeita este esforço” (Ana Pires in TRSM, 

2016)? 
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5. Reflexões Finais 
Os resultados deste estudo têm implicações tanto de natureza teórica como de natureza 

prática. Do ponto de vista teórico, as evidências decorrentes do nosso trabalho reforçam 

os trabalhos de outros autores (e.g Meccheri & Pelloni, 2006), que referem que o capital 

humano está de alguma forma relacionada com a adoção de assistência e apoio 

(financeiro ou não) para a criação e desenvolvimento destas iniciativas e do capital 

social local na utilização de recursos locais. Naturalmente, nos casos aqui apresentados 

esta assistência só terá ocorrido porque se percebeu deste o início que o património 

histórico-cultural existente na aldeia carecia ser preservado e que os agentes locais eram 

capazes de o fazer. No caso das mulheres, sabemos que lutaram e lutam pela sua 

independência económica e pelo desenvolvimento local, implicando igualmente a 

comunidade local em todo o processo. Com efeito, com base num input e assistência 

inicial, estas mulheres que começaram devagarinho, mas cada vez com mais força 

“implicaram a comunidade no projeto, recorrendo aos saberes antigos das mulheres 

mais velhas no que diz respeito às técnicas de tecelagem e tintos; aproveitaram os 

teares que, sem uso, inevitavelmente apodreciam (...) aprenderam a usar as plantas e 

folhas das árvores para tingirem o linho e a lã, matérias-primas ecológicas, tratadas 

com técnicas também elas completamente ecológicas (Perdigão, 2008, p. 15), e 

construíram um projeto com base nos recursos locais.  

Da mesma forma, se há coisas que não se esperasse na década de oitenta e adiante seria 

ver um grupo de atores a “desbravar e povoar os penhascos frios, beirões e inóspitos de 

Campo Benfeito, no Alto da chamada Serra do Montemuro. Menos lógico seria ainda 

que no meio da trupe, se encontrassem atores, encenadores e dramaturgos portugueses 

e britânicos” (TRSM, 2016). 

Não temos dúvidas que o quadro institucional local é importante na criação e 

desenvolvimento de empresas rurais. De facto do ponto de vista mais prático, 

advogamos que iniciativas como estas devem ser continuamente apoiadas, não obstante 

muitas delas “caminharem atualmente pelo seu próprio pé”. Por um lado é necessário 

que os decisores políticos e as autoridades locais tenham cada vez mais consciência do 

vasto património que contém os territórios rurais e das suas gentes e, formulem medidas 

políticas mais atentas à realidade dos mesmos territórios. Com efeito, num passado 

recente, as políticas institucionais rurais tendem o subestimar a importância do capital 
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humano no desenvolvimento desses mesmos territórios rurais. Talvez porque “não 

compensa”, são escassos nesses territórios os cursos escolares para adultos, a formação 

pós escolar em diferentes áreas relacionadas com o mundo rural – artes e ofícios 

tradicionais, turismo, etc. Contudo é necessário ter presente que em territórios com uma 

população envelhecida e escassa, com uma estrutura empresarial débil e com falta de 

condições de vida, só se conseguirá manter a que aí resta, se forem criadas algumas 

oportunidades de trabalho. Como referido por Meccheri e Pelloni (2006) uma possível 

alternativa é providenciar esquemas de formação que contemplem o empreendedorismo 

rural e a criação de empresas rurais durante os cursos de formação. 

Por outro lado deve-se tomar em consideração que por força da localização e 

circunstâncias várias, muitos destas atividades das áreas rurais devem ser equiparadas a 

bens públicos (Moreira, 2011). E isto porque segundo a ortodoxia económica, a função 

empresarial está na estrita dependência do funcionamento normal do mercado, o que 

equivale a dizer que só há função empresarial se houver viabilidade económica 

(Moreira, 2011). Porém, nestas áreas, mesmo que exista “alma” para produzir bens e 

serviços, num futuro (próximo ou não) esta pode não ser suficiente para manter e 

justificar a tal produção, por falta de mercado e consequente viabilidade económica da 

atividade. Ou seja, quando o mercado não existe ou é escasso, concordamos com 

Moreira (2011) que refere que a exequibilidade e a viabilidade do negócio só existe com 

recurso à filantropia, ou através da intervenção do Estado, aqui entendida em sentido 

mais lato. Se assim não for, corre-se o risco de dentro de duas a três décadas se perder o 

saber rural acumulado nas várias atividades rurais durante séculos.  

Operacionalizar esta ideia implica que para cada região rural sejam identificadas quais 

as atividades que baseadas nos recursos locais devem ser promovidas e merecedoras de 

tratamento equivalente aos bens públicos ou outra proteção semelhante. Isto implica 

naturalmente a participação da sociedade civil como um todo, em colaboração e 

articulação com as estruturas governativas locais e nacionais.   

Este trabalho tem naturalmente limitações. Por questões de tempo não nos foi possível 

estender o estudo a outras comunidades locais e a outros stakeholders (empreendedores 

e população). Assim seria interessante estudar qual a assistência e apoio institucional 

dado a outros exemplos de empreendedorismo rural na própria região de Montemuro.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o panorama do PAA na região do 
Nordeste brasileiro no período de 2011 a 2014. O estudo foi conduzido de forma 
descritiva quantitativa, com utilização de dados secundários da Plataforma da Secretaria 
de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério de Desenvolvimento Social 
e Agrário. Com análise, pôde-se identificar que, no período, a região recebeu o maior 
montante de recursos (R$), com 42,96% do total repassado para o país e realizou as 
maiores compras em termos de volume de produtos (kg), sendo 42,81% do total. Não 
obstante, no mesmo período, os recursos e volumes de produtos caíram na região, em 
53,93% e 64,72%, respectivamente. Do grupo de produtos, os destaques foram para 
leite e derivados, com 68,74% do total fornecido, seguido das frutas com 36,33%, e das 
hortaliças com 12,43% do total fornecido. No que se refere ao grau de cobertura, o 
programa esteve presente em 61,42% dos municípios da região. No entanto, o número 
de fornecedores caiu 45,37% de 2011 para 2014. Na análise aqui feita constatou-se 
ainda que os fornecedores da região Nordeste estiveram entre os menos capitalizados 
pelo programa, ficando atrás apenas da região Norte. A partir dessas constatações, 
concluiu-se que o PAA na região Nordeste se destacou, no entanto apresentou- se como 
uma política que expõe deficiências, uma vez que, no período analisado (2011 a 2014), 
a descontinuidade esteve presente na condução do programa. 
 

Palavras-chaves: Região Nordeste; Política pública; Agricultura familiar. 
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INTRODUÇÃO  

Até os anos de 1980 as políticas públicas voltadas para o meio rural no Brasil se 

fundamentaram no crescimento da produtividade e nas exportações em virtude dos 

pacotes tecnológicos incorporados. Neste cenário, o espaço rural era tido apenas 

enquanto locus para a execução das atividades agrícolas. As políticas, além do seu 

caráter setorial, eram criadas a partir dos interesses econômicos dominantes envolvidos 

na agricultura, sem a articulação e/ou participação de demais categorias sociais que 

compõe o meio rural no âmbito institucional, ficando à margem desse processo 

(Hespanhol, 2008).  

Nos anos de 1990, com a consolidação da democracia, os movimentos sociais 

ganharam força, e assim, as políticas públicas para o meio rural passaram por 

restruturações, ganhando uma perspectiva territorial. A agricultura familiar, categoria 

antes excluída do processo de discussão das políticas, ganhou espaço no Estado após o 

“I Grito da Terra Brasil”, em 1994, que teve objetivo pleitear a reforma agrária e 

condições de viver e produzir (Grito da Terra Brasil, 1994). O reflexos da força da 

organização tão logo surgiram com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura (Pronaf), em 1995, atualmente considerada a principal política de apoio à 

pequena produção.  

Anos passados, acelerou a emergência de demais políticas para atender o meio 

rural e o seu desenvolvimento, que foram fundamentadas em ações de transferência de 

renda e assistenciais. Neste conjunto, surgiu o Programa de Aquisição de Alimentos 

articulando a política agrícola com a política de segurança alimentar e nutricional 

(Mattei, 2007), abrindo uma “janela de oportunidades” e promovendo ensinamentos 

para a construção de novas ações (Grisa & Schneider, 2015). 

 O PAA foi criado em 2003 e tem como objetivo principal comprar os produtos 

da agricultura familiar e realizar a distribuição de alimentos para a população em 

vulnerabilidade social. Após os anos iniciais de operacionalização, com baixos recursos, 

o programa ganhou expansão e destaque em âmbito nacional e internacional pelos seus 

objetivos, seu estrutura e funcionamento. A região Nordeste do país, liderou em termos 

de recursos, volume de produtos fornecidos e participação dos estados, tendo em vista 

que é uma região com um número expressivo de pequenos estabelecimentos rurais. No 

entanto, nos últimos anos, especificamente, 2011 a 2014, o PAA sofreu embates devido 
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suas mudanças institucionais e normativas, somado a escassez de chuvas que atingiu o 

país, resultando em índices baixos de produção e consequentemente, redução no volume 

fornecido para o programa.  

Assim, são significativos os esforços de produzir novos conhecimentos que 

avaliem a condução do programa. É nesta perspectiva que esta pesquisa teve como 

objetivo analisar o panorama do PAA na região do Nordeste brasileiro no período de 

2011 a 2014. 

 

O PAA: DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O PAA foi, executado com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, 

promovendo a sua inclusão econômica e social, a geração de renda, o acesso à 

alimentação as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e de 

fortalecer circuitos locais, regionais e redes de comercialização (Brasil, 2012). 

Para participar do programa os fornecedores devem estar enquadrados no art. 3º 

da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que caracteriza a agricultura familiar e atende 

simultaneamente aos requisitos previstos para participar do programa (Brasil, 2006). Bem 

como, possuir a Declaração de Aptidão (DAP) junto ao Pronf e devem estar enquadrados 

nos grupos “A”, “B”, “A/C” e “V” (Brasil, 2014). Os agricultores podem fornecer 

diretamente ou por meio de suas associações ou cooperativas, sem a necessidade de 

licitação.  

De 2014 até os dias de hoje, o programa se divide em seis modalidades e 

respectivos limites de valores por produtor familiar, assim, o fornecedor poderá 

participar de mais de uma modalidade e os limites serão independentes entre si, sendo 

i) Compra com Doação Simultânea: compra de alimentos diversos e doação simultânea 

às entidades da rede socioassistencial e à rede pública e filantrópica de ensino, esta 

modalidade apresenta limite de R$ 6.500,00 por ano; ii) Compra Direta: compra de 

produtos definidos pelo Grupo Gestor do PAA, com o objetivo de sustentar preços, 

limite da aquisição por agricultor R$ 8.000,00 por ano; iii) Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite: compra de leite que, após beneficiamento, é doado aos beneficiários 

consumidores ,R$ 4.000,00 por semestre; iv) Apoio à Formação de Estoques: 

constituição de estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior 



388    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

comercialização e devolução de recursos ao Poder Público, limite de R$ 8.000,00 por 

ano; v) Compra Institucional: compra da agricultura familiar realizada por meio de 

chamada pública para atendimento de demandas de consumo de alimentos, de sementes 

e de outros materiais propagativos, por parte de órgão comprador R$ 20.000,00 por ano; 

vi) Aquisição de Sementes: compra de sementes, mudas e materiais propagativos para 

alimentação humana ou animal de beneficiários fornecedores para doação a 

beneficiários consumidores ou fornecedores, o limite por agricultor é de R$ 16.000,00 

por ano (Brasil, 2014). 

Em todas as modalidades os participantes devem possuir produção própria, 

sendo critério primordial na participação e, apresentar produtos de qualidade que 

atendam nas normas sanitárias e de higiene, como, os produtos de origem animal 

deverão atender as normas de fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou 

Municipal e Produtos de origem vegetal e demais. 

Além dos fornecedores, os atendidos também são: os consumidores, que são os 

indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional; a rede socioassistencial, 

pelos equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias, rede pública e filantrópica de ensino e pelas demais 

ações de alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público; e as unidades 

recebedoras, aqueles responsáveis por receber os alimentos adquiridos pelo PAA e pela 

distribuição aos consumidores (Brasil, 2012). No caso da modalidade PAA Leite, o 

atendimento é feito a famílias cadastradas no CadÚnico, e, assim, que tenham o Número 

de Identificação Social (NIS). As famílias beneficiárias por meio do PAA Leite poderão 

receber até 07 litros de leite por semana, se ocorrer de possuir além de um membro 

cadastrado, poderá receber até 14 litros de leite por semana.  

A gestão e os recursos orçamentários destinados ao PAA são do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário, a execução é realizada pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), estado ou município, dependendo da modalidade, 

fornecendo os subsídios e o suporte técnico para operacionalização das decisões dos 

gestores e pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual ou municipal. 

O PAA é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN) e o controle e participação social no programa acontecem por 
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meio dos conselhos de segurança alimentar e nutricionais nas esferas nacional, estadual 

e municipal, competindo a eles a elevação de uma maior participação dos beneficiários.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho pautou-se por uma abordagem quantitativa, que de acordo 

com Portela (2004) se configura por deter de precisão e automaticidade, em que o 

pesquisador busca reconhecer os elementos representantes do objeto estudado. Assim, a 

pesquisa foi fundamentada com dados secundários referente ao Programa de Aquisição 

de Alimentos disponíveis na plataforma PAA DATA da Secretaria de Informação e 

Gestão (SAGI) do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário.  

A SAGI, criada em 2006, é considerada uma inovação no âmbito do governo 

federal, uma vez que se refere à institucionalização da avaliação e do monitoramento de 

gestão dos programas, bem como da publicização dos indicadores e publicação de 

estudos de avaliação (Ramos & Lima, 2014). Para tanto, o PAA DATA é um sistema 

que possibilita consultar dados desagregados por executores do programa – CONAB, 

estados e municípios e por ano de operacionalização do programa. A sua criação 

atendeu a Resolução nº 42 do Grupo Gestor do PAA, a qual determinou a elaboração de 

um Sistema Integrado de Informações - SII, com o objetivo de oferecer suporte ao 

monitoramento, à gestão e ao planejamento do Programa (Sagi, 2015). 

O recorte temporal analisado (2011 a 2014) corresponde aos anos que estiveram 

disponíveis os dados do PAA na plataforma. Contudo, ainda que não seja um período 

longo, considerou-se uma época importante, tendo em vista que no ano de 2011 ocorreu 

a atualização de Governo no Brasil e com isto algumas mudanças, abrindo a 

possibilidade de realizar uma análise da condução do PAA, após o novo mandato.  

As informações obtidas na plataforma PAA DATA foram sobre o volume total 

de recursos (R$) disponibilizados pelo governo federal, número de agricultores 

fornecedores, quantidade de municípios, número e tipos de entidades beneficiadas, 

grupos de produtos e o volume da aquisição (Kg). Estas foram tabuladas em planilhas, 

posteriormente, as informações foram cruzadas para obter a soma total dos anos de 2011 

a 2014, e a partir disto os dados foram analisados por meio de tabelas e interpretados em 

gráficos gerados pelo Microsoft Excel 2010®. 
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RESULTADOS 

 

Com os dados obtidos na plataforma PAA DATA, no recorte temporal aqui 

estudado, 2011 a 2014, observou-se que a região Nordeste recebeu o maior montante de 

recursos (R$), com 42,96% do total repassado para o país e realizou as maiores compras 

em termos de volume de produtos (kg), sendo 42,81% do total. Não obstante, na Figura 

1. é possível observar que nestes mesmos anos, 2011 a 2014, os recursos e volumes de 

produtos sofreram descontinuidades na região, com uma queda de 53,93% nos recursos, 

o que significa uma redução de R$ 180.610.706,64 e de 64,72%, no volume da 

produção, representando  uma queda de 168.932.117,47 kg. Contudo, de acordo 

Valadares e Souza (2015) em todas as regiões do país o programa registrou significativa 

diminuição, em termos de recursos investidos. Os autores reforçam que o fato pode 

estar relacionado as mudanças institucionais e normativas do PAA que diminuíram a 

função da Conab no programa e passaram a dar maior centralidade aos estaduais e 

municipais.  
 

Figura 1 – Recursos financeiros (R$) aplicados no PAA e volume da produção 

adquirido (Kg) na região Nordeste nos anos de 2011- 2014. 

 

Fonte: PAA DATA (2015). 
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 Na análise por estados da região, identificou-se que o estado da Bahia 

apresentou destaque em termos de recursos nos anos de 2011 a 2014, com 19,18% do 

total repassado para a região Nordeste, já o estado de Pernambuco se apresentou com o 

maior volume de aquisição, com 21,58% do total de volume adquirido, como é possível 

observar na Figura 2. A predominância do estado da Bahia em termos de recursos pode 

estar ligado ao expressivo número de agricultores fornecedores, ou ainda, a atuação de 

organizações e órgãos específicos estaduais na promoção do programa. Enquanto o 

destaque do estado do Pernambuco em termos de volume da produção adquirido pode 

ser proveniente da capacidade produtiva dos agricultores em fornecer grupos de 

alimentos em maiores quantidades.  

Figura 2 – Recursos financeiros (R$) aplicados no PAA e volume da produção 

adquirido (Kg) nos estados da região Nordeste no período de quatro anos, 2011- 

2014. 

 

Fonte: PAA DATA (2015). 
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significa um aumento de R$ 9.846.195,06. No entanto, as descontinuidades dos recursos 

do PAA foram mais expressivas no estado do Pernambuco que em 2011 deteve de R$ 

64.559.715,82 e em 2014 foi para R$ 15.724.119,74, refletindo uma queda de 75,64% e 

no estado do Rio Grande do Norte, em que os recursos caíram de R$ 30.499.331,24 para 

R$ 4.522.573,65, representando uma queda de 85, 17%. Esta lógica de reduções de 

2011 a 2014 ocorreu também com o volume da produção nos nove estados da região 

Nordeste, sendo mais expressivo nos estados do Pernambuco e da Paraíba com queda 

89,04% e 75,38%, respectivamente.  

Quanto aos produtos fornecidos pelos agricultores para o PAA na região 

Nordeste durante 2011 a 2014, é possível observar na Figura 3, que o maior destaque foi 

do grupo leite e derivados com 68,74% do total fornecido, seguido das frutas com 

36,33%, e das hortaliças com 12,43% do total fornecido nos anos de 2011 a 2014. Do 

grupo leite e derivados, 25,27% foi proveniente da produção do estado de Pernambuco, 

o estado de Alagoas apresentou destaque no fornecimento das frutas, com 28,42% do 

total fornecido para a região e o da Bahia na entrega das hortaliças, com 25,06% do 

total. Constatou-se ainda que dessas categorias que mais se destacaram, foram as que 

mais sofreram quedas de 2011 a 2014, com redução de 78,69% no fornecimento do leite 

e derivados, seguido de 47,14% das frutas e 46,04% das hortaliças em toda região.  

Na análise da produção orgânica adquirida da agricultura familiar pelo PAA, 

constatou-se que o volume de recursos destinados à compra deste tipo de produto é 

escasso comparado aos recursos repassados para a compra da produção convencional no 

Nordeste brasileiro. Em 2012, apenas 0,81% dos recursos foram para compra de 

produtos orgânicos, em 2013 foram de 1,32% e em 2014 de 2,31%. Destaca-se que, em 

termos de volume, a produção orgânica representou em 2012, 2013 e 2014 apenas 

0,20%, 0,16% e 0,52% do total de compra do Governo Federal (Cavalcanti & Marjotta-

Maistro, 2015).  
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Figura 3 – Volume (kg) dos grupos de produtos que foram fornecidos pelos 

agricultores para o PAA na região Nordeste nos anos de 2011 a 2014. 

 
Fonte: PAA DATA (2015). 
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Figura 4, a que mais apresentou destaque foi Doação Simultânea com R$ R$ 
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estado da Bahia. Observa- se ainda na Figura 4. que a modalidade não seguiu a 

descontinuidade dos recursos ocorrida nos anos de 2012 a 2012. Esse destaque da 

modalidade é proveniente do lançamento do programa Brasil sem Miséria, criado em 

2010, em que o PAA ganhou caráter estratégico no fornecimento de produtos 

alimentícios. A segunda modalidade que denotou de maiores recursos foi o PAA Leite, 

embora não tenha sido operada no ano de 2011, apresentou de 2012 a 2014 um 

montante de R$ 186.214.422,59 sendo 30,67% do estado de Pernambuco. Contudo, 

neste anos constatou-se uma queda de 86,39%, o que representa R$ 80.574.818,18 a 

menos de recursos. Essa descontinuidade pode além de estar relacionada a mudanças 

institucionais e normativas do programa, a escassez de chuvas que assolou a região 
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Nordeste fazendo com muitos animais morressem e consequentemente a produção 

leiteira.  

Analisando as demais modalidades, a Compra Direta têm tido poucas aplicações 

de recursos por ser um mecanismo empregado somente quando há mercado para escoar 

determinados produtos estratégicos para a alimentação da população, quando os preços 

estão muito baixos. Tem ocorrido poucas aplicações de seu recursos na modalidade 

Formação de Estoque, buscando incorporar esta estratégia a outras ações 

governamentais como a proposta de assistência técnica para as cooperativas, em busca 

de elencar a gestão das organizações de produtores (Sambuichi et al., 2014). 

Figura 4 – Recursos aplicados em compras do PAA na região Nordeste, por 

modalidade nos anos de 2011 a 2014. 

 
Fonte: PAA DATA (2015). 
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procurava envolve. No entanto, essa redução não ocorreu nos estado do Ceará com 

engajamento de 7 novos municípios e no Maranhão, onde houve 4 novos municípios a 

mais comparado a 2011.  

Notadamente, verificou-se que nos 9 estados na região Nordeste, de 2011 a 

2014, a participação foi maior no Rio Grande do Norte, em que 75,14% dos municípios 

do estado participaram do PAA, seguido do estado Alagoas com 72,30% de 

participação. Os estados do Maranhão e Sergipe foram o que apresentaram uma menor 

porcentagem de participação no PAA, com 32,37% e 34,00%, respectivamente. 

Tabela 1 –  Número de municípios participante no PAA por estado da região 

Nordeste, nos anos de 2011 a 2014. 

Estados 2011 2012 2013 2014 
Alagoas 74 78 77 66 
Bahia 206 187 139 186 
Ceará 123 130 121 130 

Maranhão 74 78 51 78 
Paraíba 160 152 100 51 

Pernambuco 118 118 108 100 
Piauí 138 112 27 121 

Rio Grande do Norte 157 120 160 65 
Sergipe 52 27 10 13 

Total por ano 1.102 1.002 793 810 
 
Fonte: PAA DATA (2015). 
 
 

Com relação ao número de fornecedores do PAA na região Nordeste, constatou-

se uma queda de 45,37% no número de participantes, o que significa 33.760 

fornecedores. O ano de 2012 se apresentou com o maior número de participação, 

somando 75.129 fornecedores, já o ano de 2014 foi marcado pelo menor índice, com 

apenas 40.640 fornecedores em toda a região. Na Figura 5 é possível observar que de 

2011 a 2014 houve uma redução acentuada na participação dos fornecedores no estado 

de Pernambuco, com queda de 66,99%, bem como, apenas o estado de Alagoas teve um 

aumento na participação, com 15,19% no número de fornecedores. De acordo com 

Valadares e Souza (2015, p. 13) a queda nos número de fornecedores, ocorrida “podem 

estar atribuídas à longa seca que assolou o semiárido no último biênio e parte pode ter 

ainda como explicação as adaptações normativas e administrativas implantadas.  
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 Na análise aqui feita constatou-se ainda que os fornecedores da região Nordeste 

estiveram entre os menos capitalizados pelo programa, fica atrás apenas da região 

Norte, recebendo cada fornecedor de 2011 a 2014 aproximadamente R$ 15.800,00, o 

que significa R$ 3.950 por agricultor no ano.  

 

Figura 5 – Número de fornecedores participante no PAA por estado da região 

Nordeste, nos anos de 2011 a 2014.

 

Fonte: PAA DATA (2015). 
 
 

No que concerne aos atendidos do PAA por meio de instituições 

socioassistencias, na Tabela 2 é possível observar que os números de instituições 

engajadas em 2011 a 2014 caíram significativamente, representando uma queda de 

43,90%. O ano de 2013, apresentou o menor número de instituições atendidas, de 2011 

a 2014 os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco foram os que mais sofreram 

com as reduções, com diminuições de 2.873 e 824 instituições, respectivamente.  

Estas entidades, por sua vez, desenvolveram trabalhos assistenciais em diversas 

áreas, como: abrigos, albergues, casa de passagem, amparo de criança, amparo de 

deficientes, amparo de idosos, associações beneficentes, comunitárias, cozinhas 

comunitária, restaurante popular, creche, pré-escola, escolas, entidade de amparo a 

mulheres, mães, necessidades especiais, entidades religiosa e hospitais. As que 
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desempenharam funções de caráter educacional, tais como creche, pré-escola e escola, 

lideraram em quantidade de entidades no recorte aqui estudado. 

 

Tabela 2 – Número de instituições por estado da região Nordeste nos anos de 2011 
a 2014. 

Estados 2011 2012 2013 2014 
Alagoas 345 518 451 518 
Bahia 996 1.135 310 1.135 
Ceará 1.785 1.976 1.012 1.976 

Maranhão 1.077 1.226 457 1.226 
Paraíba 297 426 241 83 

Pernambuco 833 592 140 09 
Piauí 431 471 75 11 

Rio Grande do Norte 3.216 1.723 1.760 343 
Sergipe 496 224 64 15 

Total por ano 9.476 8.291 4.510 5.316 
 

Fonte: PAA DATA (2015). 
 

 Do exposto, verifica-se que alguns estados da região Nordeste do país se 

destacaram mais que os outros em termos de recursos, volume da produção e 

participação. Contudo, foi possível perceber que a descontinuidade esteve presente na 

condução do programa. O IPEA (2016) reforça que essa descontinuidade no PAA pode 

comprometer parte dos esforços já alcançados, na lógica de promover a organização dos 

agricultores em organizações, provocar à estruturação produtiva dos estabelecimentos 

familiares, aumentar a capacidade de oferta e diversidade à produção, além do trabalho 

realizado na articulação entre produtores e unidades beneficiadas com entrega dos 

alimentos. 

 

CONCLUSÕES 

 

É evidente a importância da criação e atuação de políticas públicas para a 

agricultura familiar, principalmente nos estados do Nordeste que merecem atenção em 
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vista que é uma região marcada por intensas vulnerabilidades sociais, econômicas e 

ambientais. Nesse sentido, o PAA com as suas modalidades, contribuiu no apoio a 

categoria da agricultora familiar, amparando-os no que se refere à garantia de 

comercialização e renda, como também as famílias que vivem em níveis de insegurança 

alimentar.  

 Contudo, verificou-se que dos 9 estados da região apenas 4 se destacaram no 

PAA em termos de evolução de recursos, fornecimento e participação, estes foram o 

estado da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Entretanto, por outro 

lado, apenas os estados da Bahia e de Alagoas, não sofreram com as descontinuidades 

do PAA, cujo comportamento foi reflexo de novas normas institucionais e normativas 

do PAA, como também a escassez de chuva que assolou a produção agrícola na região e 

no país. Para tanto, esse destaque abre a hipótese de que estes dois estados possuem 

articulações locais fortificadas que promovem o PAA e agricultores com fontes hídricas 

necessárias para atingir as metas de fornecimento do programa. 

Assim, evidencia-se que o programa expõe deficiências e carece de 

revitalizações, para a partir disto atingir os objetivos propostos na Lei e provocar 

modificações positivas no país. Neste sentido, observa-se ainda que, este trabalho abre 

caminhos para novos estudos no qual contemple um debate acerca da operacionalização 

do PAA, frente às demandas, limites e potencialidades, bem como avaliações para 

períodos e regiões diferentes dos que aqui foram apontados. 
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Resumo 
Timor Leste é um dos mais jovens países do mundo. É um território onde, não obstante 
as riquezas naturais que possui e a possibilidade de registar níveis elevados de 
crescimento económico, a população ainda se confronta com carências em muitos 
sectores fundamentais, como sejam infraestruturas básicas, acesso à saúde, à educação, 
ao trabalho entre outros, e ainda com uma grande desigualdade em termos de 
distribuição do rendimento, e que são os principais responsáveis pelas assimetrias 
existentes em termos de desenvolvimento humano. O combate a estas assimetrias 
encontra-se subjacente à construção democrática do país, envolvendo a participação da 
população, através de diversos mecanismos.   
O objetivo foi analisar as assimetrias na distribuição dos benefícios decorrentes do 
desenvolvimento humano, caracterizando o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, e as 
infraestruturas básicas existentes.  
Para concretizar este objetivo, utilizou-se uma metodologia descritiva, de corte 
transversal, passando pela descrição da situação atual através da recolha de dados 
primários, obtidos a partir de inquérito por questionário especificamente elaborado para 
o efeito e aplicados a uma amostra, que contemplava a população urbana e a população 
rural. Os dados secundários necessários à pesquisa foram provenientes da revisão da 
literatura realizada sobre a temática em estudo. 
A análise dos resultados revelou diferenças significativas entre as populações rural e 
urbana, nomeadamente a nível do rendimento, das condições de vida, das habilitações 
literárias e do conhecimento do português, da ocupação profissional, identificando por 
isso um problema de desigualdade entre as duas populações. 
 
Palavras-chave: Desigualdade, Desenvolvimento Humano, Igualdade, Timor-Leste 

 

1. Enquadramento  

A economia mundial, cada vez mais complexa e assimétrica, tem vindo a ser analisada 

em função dos problemas de desigualdade económica e de desenvolvimento que lhe são 

associados (Ammendola, 2011). Muitas vezes as análises incidem no PIB e, noutras, 

vão para além disso, levando em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) como forma de medir outras formas de progresso, tais como a educação e a saúde 

(Ammendola, 2011). Wilkinson e Pickett (2009), comparando sociedades com menores 

disparidades de rendimentos, argumentam que as sociedades igualitárias têm um 

desempenho melhor em termos de problemas sociais. Os mesmos autores afirmam 
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ainda que maiores diferenças entre ricos e pobres induzem mais violência, taxas de 

nascimentos entre adolescentes mais elevadas, maior obesidade, níveis de confiança 

mais baixos, níveis mais baixos de bem-estar infantil, menos bem-estar da comunidade 

e número mais elevado de presos, ou seja características que revelam níveis globais de 

qualidade de vida frágeis. 

A análise da igualdade e desigualdade é complexa sobretudo pela dificuldade de recolha 

de informação (que varia muito no tempo e no espaço) e, pelos inúmeros métodos que 

podem ser utilizados na sua análise (Silber, 1999; Lall et al., 2007; Cowell, 2011) mas 

também, pela sua dimensão multisciplinar (Ammendola, 2011).  

Para Milanovic (2011), há a desigualdade entre indivíduos pertencentes à mesma 

Nação, a desigualdade que se observa quando se estabelece uma comparação entre 

países e, a desigualdade entre cidadãos do mundo (Milanovic 2011). Desigualdades no 

acesso e no nível de educação e qualificação, na saúde, na distribuição do rendimento, a 

existência de infra-estruturas básicas, a diferença entre o rural e o urbano e o nível de 

industrialização, são alguns dos factores a ter em consideração (Milanovic 2011).  

O nível de desigualdade económica de um país é uma variável extremamente importante 

em termos políticos, pelo que se torna pertinente compreender quais os factores que 

podem contribuir para a continuidade dessas desigualdades (Carmo e Cantante, 2015).  

Deste modo, segundo Carmo e Cantante (2015), a análise da redistribuição do 

rendimento - o que deverá ser da responsabilidade do Estado - é um dos principais 

aspectos a levar em conta quando se trata de mitigar o fenómeno das desigualdades 

económicas. 

As políticas sociais e de redistribuição procedentes dos vários sectores do estado social 

têm como objectivo primordial a redução das desigualdades económicas e sociais e o 

consequente alargamento e aprofundamento das oportunidades de melhoria da 

qualidade de vida. 

Relativamente a Timor Leste, sendo um dos mais jovens países do mundo, e um 

território onde, não obstante as riquezas naturais que possui e a possibilidade de registar 

níveis elevados de crescimento económico, a população ainda se confronta com 

carências em muitos sectores fundamentais, como sejam infraestruturas básicas, acesso 

à saúde, à educação, entre outros, e ainda com uma grande desigualdade em termos de 

distribuição do rendimento, e que são os principais responsáveis pelas assimetrias 

existentes em termos de desenvolvimento humano. Assim, conhecer a situação dos 

timorenses ao nível da igualdade e desigualdade, ou seja, a respeito das assimetrias 
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existentes, em particular nos sectores sociais, tem importância ao nível da economia, da 

sociedade e do desenvolvimento humano e da política.   

Uma das características associada com a desigualdade na distribuição de rendimentos é 

a pobreza. Existem inúmeras evidências que a desigualdade e a pobreza levam ao baixo 

crescimento e o crescimento mais baixo resulta em pobreza (e desigualdade). Países 

com altos níveis de desigualdade têm baixo crescimento, o que por sua vez leva à 

perpetuação da pobreza. Políticas para melhorar a igualdade e o crescimento devem 

passar por diminuir a pobreza, aumentar a equidade e acelerar o crescimento. 

De acordo com Lundberg e Squire (1999), pobreza e desigualdade não podem ser 

confundidos. A pobreza mede o bem-estar de uma família ou de um indivíduo, 

comparando-o com um padrão existente. A desigualdade mede a distribuição do bem-

estar dentro de uma sociedade, descreve uma distribuição relativa. Deste modo, uma 

sociedade pode ser totalmente igualitária, mesmo que todos os seus membros sejam 

pobres, mas pode ser altamente desigual, apresentando pouca ou nenhuma pobreza.  

Este trabalho que agora apresentamos, além desta Introdução está organizado da 

seguinte forma: a secção 2 apresenta uma perspectiva sobre o território de Timor Leste e 

distritos em estudo, a secção 3 explicita a metodologia subjacente a este estudo e na 

secção 4 apresentam-se os principais resultados alcançados. O trabalho termina com 

uma secção de considerações finais. 

 

2. Uma perspectiva sobre o território de Timor-Leste e distritos em estudo 

A intervenção militar de Portugal em Timor-Leste, no começo do século XX, 

transformou os reinos que existiam e que correspondiam à autoridade e divisão 

administrativa tradicionais, em comandos militares que mais tarde se transformaram nos 

atuais distritos. Estes encontram-se divididos em subdistritos, que por sua vez se 

dividem em sucos e, finalmente, em aldeias. Atualmente, Timor-Leste tem 13 distritos, 

65 subdistritos, 445 sucos e 2225 aldeias (DGE 2013). 

No país podem encontrar-se cerca de 32 línguas locais, sendo os grupos linguísticos 

mais importantes em termos de população Tetum (36,6%),  Mambae (12,5%), Makasae 

(9,7%, Tetun Terik (6,0%), Baikenu (5,9%), Kemak (5,9%) e Bunak (5,3%).Há duas 

formas de organização familiar, uma patrilinear que existe na maior parte do território e 

outra matrilinear em regiões onde predominam os grupos  etnolinguísticos Tetum-Terik, 

Búnaque e Galoli (Narciso e Henriques 2014). 
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A população de Timor-Leste é muito jovem, sendo a média de idades de 18,4 anos. A 

taxa de crescimento da população entre 1916 e 2006 é notória (Henriques et.al. 2014), 

diminuindo e pode ser de 3,15% em 2007 para 2,7% em 2012 (DGE 2013). Em 2013, a 

esperança média de vida era de 67,5 anos. Timor Leste conta com uma população 

residente de 1.180.069 pessoas em 2013, (INE, 2015), sendo que destes  cerca de 280 

mil habitantes residem na capital, Dili. 

Os dados oficiais e estudos já realizados a este respeito (DGE, 2012 e Mendonça, 2015, 

por exemplo) permitem concluir que o distrito de Díli é o que tem maior número de 

alunos (50045) e de professores (1254) a nível de ensino básico, embora não seja este o 

distrito com maior número de escolas, apenas 8 % das escolas (96 escolas). O distrito 

com maior número de escolas deste nível de ensino é o de Baucau (14%). O distrito de 

Ainaro apresenta valores relativamente baixos em cada um destes itens: alunos (6%), 

professores (5%) e escolas (7%). No total, o país tem, no ensino básico 303396 alunos, 

em 1268 escolas onde leccionam 8732 professores. Em relação ao ensino secundário 

também é Díli o distrito com o maior número de alunos (16134) maior número de 

professores (360) e maior número de escolas (21) Também neste nível de ensino, o 

distrito de Ainaro apresenta valores muito baixos: alunos (4%), professores (4%) e 

escolas (5%). O país, no seu conjunto, tem 41717 alunos no ensino secundário, que 

frequentam 78 escolas sob a orientação de 1258 professores (dados para 2012). 

Passando ao ensino secundário técnico para 2012, encontra-se um padrão idêntico aos 

outros níveis de ensino, mas aqui o distrito de Díli ainda se destaca mais relativamente 

aos outros distritos com 2673 alunos, 115 professores e 4 escolas. No distrito de Ainaro 

não existe este nível de ensino, o mesmo acontecendo no distrito de Manatuto. No total 

o país tem, neste nível de ensino, 5889 alunos, em 17 escolas, onde leccionam 310 

professores. 

Relativamente ao número de alunos por professor, em cada nível de ensino e por 

distrito, o nível de ensino com o maior número médio de alunos por professor é o básico 

(35), seguido do secundário (33) e finalmente o secundário técnico (19). A nível de 

ensino básico o distrito que apresenta maior número de alunos por professor é Ermera 

(48) logo seguido por Díli (43). Ainaro também apresenta um número acima da média 

(39). No ensino secundário, o maior número de alunos por professor é também no 

distrito de Ermera (52), seguido por Díli com 45. O distrito de Ainaro situa-se na média 

(33). Finalmente, para o ensino secundário técnico, continua a ser Ermera o distrito com 

maior número de alunos por professor (162), situando-se Díli na 3ª posição com 23 
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alunos. O distrito de Ainaro não tem este nível de ensino. Em média, o país tem 35 

alunos por professor no ensino básico, 33 no ensino secundário e 19 no ensino 

secundário técnico. Estes indicadores permitem que, em geral, a taxa de escolarização 

no ensino básico em 2011 fosse de 91,6% e a taxa de escolarização no ensino 

secundário de 94,4% em 2013 (INE, 2015). 

Em termos de saúde, verifica-se a existência de 764 estabelecimentos de saúde públicos, 

e apenas 41 privados. Baucau é o distrito com maior número estabelecimentos de saúde 

públicos (12%), seguido de Ermera e Bobonaro com 10% cada um, vindo Díli a seguir 

com 7%. No entanto, Díli detém o maior número de estabelecimentos privados (22%), 

contra 20% em Ermera e só 5% em Baucau. Ainaro apresenta 7% dos estabelecimentos 

de saúde privados. Díli é o distrito melhor equipado em termos de pessoal de saúde, 

com 44% dos médicos, 32% das enfermeiras e 25% das parteiras. Já Ainaro apresenta 

dos menores números deste pessoal de saúde (3% dos médicos, 3% das enfermeiras e 

5% das parteiras), embora disponha de um número de estabelecimentos de saúde dentro 

da média. No total, o conjunto do país dispõe de 293 médicos, 820 enfermeiras e 426 

parteiras. Estes dados são corroborados com outros de síntese que informa da existência 

de 0,5 médicos por 10000 habitantes sendo que a taxa de mortalidade infantil ainda 

permanece em 46 por mil. 

Os dados disponíveis (DGE, 2012 e Mendonça, 2015) mostram que a população urbana 

tem menos acesso à água potável do que a rural (63% contra 71%). Este é também o 

padrão que se verifica para o distrito de Díli, com 69% da população urbana com aceso 

à água potável e 86% da população rural. Este padrão muda quando se analisam os 

distritos de Aileu e de Ainaro. O distrito de Aileu é o que apresenta maior acesso à água 

potável na população urbana (82%) contra 76% na população rural. Em Ainaro, 79% da 

população urbana tem acesso à água potável e na rural isso só se verifica para 54% da 

população, valor abaixo da média. 

Em termos económicos, importa destacar que a economia era baseada no ciclo do 

sândalo até meados do século XIX, no ciclo do café até ao começo do século XXI, e 

desde 2006 pelo ciclo do petróleo. As exportações além do petróleo são quase 

exclusivamente dominadas pelo café. Em 2011, o sector do petróleo representava 77% 

do PNB e os outros produtos 23%.  

A estrutura produtiva de Timor-Leste assenta sobretudo no petróleo e na agricultura, 

perspectivando-se também o desenvolvimento do turismo. 
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A população é maioritariamente rural (75%) e depende de algum tipo de atividade 

agrícola para a sua sobrevivência. O desenvolvimento rural, baseado na agricultura e 

nas atividades agro-alimentares, pode reduzir a pobreza dos residentes e melhorar a 

segurança alimentar do país. Em termos de agricultura, pode dizer-se que é uma 

agricultura de subsistência, com níveis de produção e de produtividade baixos, e muitos 

agricultores não possuem qualificações para o desenvolvimento de uma atividade 

empresarial. Cerca de 63% das famílias estão envolvidas na agricultura. Timor –Leste 

exporta anualmente 12,5 mil toneladas de café, o que corresponde a 80% das 

exportações não petrolíferas, sendo que cerca de 50 mil famílias dependem desta cultura 

para o seu sustento. O país é o maior produtor de café orgânico do mundo. As 

populações mais pobres dependem da floresta como fonte de alimento, combustível, 

forragem, medicamentos e material de construção. O bambu é muito abundante e é 

usado para vários fins: cestos e tecelagem, habitações e canais de irrigação.  

Apesar do país possuir recursos marítimos ricos, a contribuição do sector das pescas 

para a produção e rendimento nacional é reduzida porque a maior parte da atividade é 

tradicional, feita em pequenos barcos junto da costa. 

O território timorense tem um potencial apreciável de recursos naturais, como o ouro, 

cobre, manganês, prata e crómio. Entre os minerais não metálicos encontram-se os 

calcários, o mármore e o fósforo. O petróleo e o gás natural são os recursos naturais, em 

exploração, com o valor económico mais significativo, sendo a economia de Timor-

Leste considerada muito dependente do petróleo.  
Tabela 1 – Índice de desenvolvimento humano e suas componentes em 2013 

 

 

IDH 

 

Esperança de 

Vida à Nascença 

(Anos) 

Média de anos 

de escolaridade 

(Anos) 

Anos de 

Escolaridade 

Esperados 

(Anos) 

 

RNB/capita 

(2011PPC$) 

População que vive 

abaixo da linha de 

pobreza (%) 

Coeficiente 

de Gini 

(2017) 

0,62 67,5 4,4 11,6 9.674 49,9 0,319 

Fonte: PNUD (2014); World Bank (2015) 

Os dados mais recentes e respeitantes ao ano 2013 mostram que o IDH assume, em 

Timor-Leste, o valor 0,620, o que coloca o país na posição 128 no conjunto de 187 

países analisados (Tabela 1). Este IDH para Timor-Leste cresceu 33,4% entre 2000e 

2013. Verifica-se também um coeficiente de Gini, para 2007, de 0,319, o que traduz um 

relativo equilíbrio na distribuição do rendimento entre os residentes do país.  
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3 – Metodologia 
O estudo foi desenvolvido nos distritos de Díli, sub-distritos Nain feto, Dom Aleixo, 

Vera Cruz, Cristo Rei, Atauro e Metinaro; e em Ainaro, sub-distritos Hatoudo, Ainaro, 

Hatubuilico e Maubisse. A escolha destes locais de pesquisa foi feita com base no 

conhecimento que o investigador possui das áreas, e prendeu-se com a necessidade de 

comparar uma zona urbana com uma zona rural. A escolha foi também feita com o 

acordo dos líderes locais e do governo local, que desde logo aceitaram a proposta de 

pesquisa apresentada pelo investigador.  

A escolha dos indivíduos para a aplicação do questionário foi feita por conveniência, 

baseando-se na indicação dos chefes dos sucos e aldeias, pertencentes aqueles distritos e 

subdistritos, que detêm um bom conhecimento sobre as populações.  

O método de pesquisa utilizado foi o método descritivo. Este método, tendo como 

objectivo criar uma imagem dos fenómenos reais observados com atenção voltada para 

os problemas que ocorrem, baseia-se na recolha de dados, sua análise e interpretação 

dos resultados através de testes estatísticos (Silva, 2004).  

A área de amostragem foi selecionada intencionalmente entre outras possíveis, de forma 

a garantir o confronto entre uma área urbana e uma área rural. Os Distritos escolhidos 

para realização dos questionários foram Díli e Ainaro. Os distritos foram escolhidos por 

serem do conhecimento do autor e reunirem as características necessárias ao estudo. 

O instrumento escolhido para a recolha de dados primários foi o inquérito por 

questionário, realizado em diversos sucos, dos distritos de Díli e de Ainaro e respectivos 

subdistritos. Para a sua concretização foram aplicados inquéritos a 200 respondentes no 

distrito de Díli e outros 200 no distrito de Ainaro. 

Após a realização dos questionários, o trabalho de tratamento dos mesmos efetuou-se 

com recurso ao programa estatístico SPSS® (versão 22), envolvendo as seguintes fases: 

1) Criação de ficheiro de dados; 2) Inserção de dados; 3) Realização da análise 

estatística; e, 4) Interpretação dos resultados obtidos.  

 

4. Análise e discussão dos resultados 

4.1 Caracterização socio-económica dos inquiridos 

Foram aplicados 400 questionários de forma equitativa, em dois distritos de Timor-

Leste: um urbano (Díli) e outro rural (Ainaro). No Distrito de Díli, os sub-distritos 
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inquiridos foram Nain Feto, Dom Aleixo, Vera Cruz, Cristo Rei, Atauro e Metinaro. Em 

Ainaro, os sub-distritos foram Hatoudo, Ainaro, Hatubuilico e Maubisse. 

Os inquiridos eram na maioria homens, 73% no distrito de Ainaro e 75% em Díli.  

A maioria dos inquiridos tem idades compreendidas entre os 31 e os 50 anos (62%), e 

91% dos inquiridos tem mais de 31 anos. 

Quanto ao estado civil dos inquiridos, predomina o casado com 94%  para Díli e  89%  

para Ainaro. 

No que respeita ao nível de escolaridade dos inquiridos, no Distrito de Díli domina o 

nível superior (39%), logo seguido do ensino secundário com 32%. Sem escolaridade 

apenas 7% dos inquiridos. Já no Distrito de Ainaro, domina o ensino secundário (31%), 

seguido do ensino primário com 28%. O nível superior é de cerca de metade 

relativamente a Díli, e o nível de escolaridade menos representado entre os inquiridos 

deste distrito é o ensino pré-secundário (7%). 

Verificou-se a presença de 13 grupos étnicos entre os inquiridos de Díli, sendo o 

Mambae o mais representativo (50% dos inquiridos). Também em Ainaro, o grupo 

étnico Mambae é o mais representativo dos 3 existentes (79%). 

Quanto ao número de membros da família, em Díli, dominam as famílias com 4 a 6 

membros em Díli (46%) e 7 a 9 membros (39,5%), e em Ainaro dominam as famílias 

com 7 a 9 membros (41,5%) e 4 a 6 membros. Cada casa de família no distrito de Díli 

tem, em média 6,4 membros no agregado familiar, e em Ainaro tem, em média, 5,8 

membros de família. Os distritos não são significativamente diferentes relativamente ao 

número de membros do agregado familiar (p-value>0,05). 

Relativamente ao conhecimento da língua Portuguesa, apenas 13% dos inquiridos fala 

bem, distribuindo-se igualmente pelos 2 distritos. No distrito de Díli, 24% fala 

razoavelmente e em Ainaro apenas 14%. A maior parte dos inquiridos tem um 

conhecimento incipiente do português (43%). Em Díli, 19% dos inquiridos não sabe 

português, aumentando esta percentagem para 31% no distrito rural. Os distritos são 

significativamente diferentes relativamente aos conhecimentos de língua portuguesa (p-

value<0,05). 
 

4.1.2 Condições de Vida dos Inquiridos 

Os inquiridos apresentam diferentes condições de habitação, consoante vivam no 

Distrito de Díli ou no de Ainaro (Mendonça, 2015). Em Díli o tipo de habitação 

dominante é a casa com condição permanente (27%), estando a casa mais simples 
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representada com apenas 4%. Já em Ainaro, a casa meia parede é a dominante com 

38%, e o tipo de casa permanente ou semi-permanente corresponde apenas a 16% dos 

inquiridos. Os distritos são significativamente diferentes relativamente ao tipo de 

habitação (p-value<0,05). 
A maioria dos inquiridos já tem energia eléctrica, 96% em Díli e 52% em Ainaro. O 

painel solar também é muito utilizado em Ainaro com 39% dos inquiridos a usarem este 

tipo de luz. Uma pequena parte da população do Distrito de Ainaro ainda usa o lampião 

(4%), o Petromax (4%) e o Gerador (2%). Os distritos são significativamente diferentes 

relativamente ao tipo de energia utilizado (p-value<0,05). 

A água canalizada é dominante em casa (58%) no Distrito de Díli, sendo a água de 

nascente a fonte menos utilizada (2%). Já para o Distrito de Ainaro, as fontes de água 

mais utilizadas são a água nascente (48%) e a água canalizada (37%). O poço e o poço 

mais fontenário representam, cada um, 1% dos inquiridos. Os distritos são 

significativamente diferentes relativamente à fonte de água utilizada (p-value<0,05). 

No Distrito de Díli quase todos os respondentes utilizam a água com tratamento (98%). 

Em Ainaro, embora a maioria dos inquiridos refira que consome água tratada (59%), 

ainda existem 41% que a consomem sem tratamento. Os distritos são significativamente 

diferentes relativamente ao tratamento da água (p-value<0,05). 

Para a grande maioria dos inquiridos de Díli (71%) o lixo é recolhido através de colecta 

domiciliária, 17% dos inquiridos queimam ou enterram o lixo. Em Ainaro não se 

verifica recolha do lixo através de colecta domiciliária, mas a maioria dos inquiridos 

(51%) joga o lixo na superfície da terra, queima-o ou enterra-o e apenas 4% joga o lixo 

na superfície da terra. Os distritos são significativamente diferentes relativamente ao 

destino dado ao lixo doméstico (p-value<0,05). 

Em Díli, a energia utilizada para cozinhar pode ser, maioritariamente, lenha (46,5%) ou 

querosene (42,5%), sendo que a lenha é obtida através da compra (69%) ou da apanha 

(31%). Em Ainaro, a energia utilizada para cozinhar é quase totalmente proveniente da 

lenha (99,5%) que é toda apanhada por estes utilizadores. 

Os bens relacionados com o bem-estar dos inquiridos foram classificados em 3 grandes 

grupos, meios de transporte, cozinha e telecomunicações. Nos meios de transporte estão 

incluídos a mota e o carro, na cozinha estão o fogão e o frigorífico e nas 

telecomunicações estão o rádio, a TV e o computador. Estes grandes grupos deram 

origem a um conjunto de subgrupos constituídos pelas várias combinações destes 

grupos.  
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Os distritos de Díli e de Ainaro são significativamente diferentes relativamente à posse 

de bens (p-value <0,05). Assim, no distrito de Díli, 58% dos inquiridos possui bens de 

cada um dos grupos, 13,5% possui mota e ou carro e rádio e ou TV. No distrito de 

Ainaro, 38% dos inquiridos possui rádio e ou TV e 26,5% tem mota e ou carro e rádio e 

ou TV. Em Ainaro apenas 8,5% dos inquiridos possui bens de todos os grupos.  

Em relação às refeições que tomadas em cada um dos Distritos verifica-se que em Díli, 

87% dos inquiridos faz 3 refeições diárias distribuídas por Mata-bicho, Almoço e 

Jantar; 13% dos inquiridos faz também 3 refeições mas distribuídas por Mata-bicho, 

Pequeno almoço e Jantar. Em Ainaro é esta última distribuição de refeições diárias a 

mais frequente com 56% dos respondentes, sendo que 35% fazem Mata-bicho, Almoço 

e Jantar. As diferenças são significativas entre distritos (p-value<0,05). Os inquiridos 

dos 2 distritos consideram, maioritariamente, a alimentação que fazem como suficiente. 

A totalidade dos inquiridos em Díli diz que os meses em que há mais falta de alimentos 

são Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro, enquanto que nem todos os inquiridos de 

Ainaro, 92%, indicam apenas estes meses, e estas diferenças são significativamente 

diferentes (p-value<0,05). 

Também relativamente aos meses de maior abundância os inquiridos de Díli estão todos 

de acordo relativamente aos meses de Março a Agosto, mas os inquiridos de Ainaro têm 

outras opiniões além destes meses, e estas diferenças são significativamente diferentes 

(p-value<0,05). 

O destino dado aos alimentos em excesso também apresenta algumas diferenças entre os 

2 distritos. Em Díli 54% dos inquiridos armazena os alimentos em excesso e 39% 

armazena e oferece. Em Ainaro, 39% responderam que armazenam, oferecem ou 

vendem, 26% simplesmente armazena, enquanto 17% armazena e vende. Estas 

diferenças são significativamente diferentes (p-value<0,05) entre os distritos. 

 

4.2 Discussão dos resultados em função do Rendimento dos inquiridos 

4.2.1 Relação entre Rendimento e Variáveis Sociais 

Espera-se que exista uma relação entre o rendimento e variáveis tais como o distrito de 

residência, a idade, a educação, o número de membros do agregado familiar, tipo de 

casa, origem da água consumida. 

A análise do rendimento monetário das famílias, permite verificar que 51% dos 

inquiridos do distrito de Díli e 37% do de Ainaro têm rendimento entre 501 e 1000 

USD. No distrito de Ainaro, há 35% dos inquiridos com rendimento inferior a 500 
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USD. Existem diferenças significativas entre os rendimentos monetários dos dois 

distritos (p-value<0,05) 

Relativamente à idade dos inquiridos, a Tabela 2 mostra que esta relação não é 

significativa, p-value > 0,05, pelo que não se pode dizer que os inquiridos mais velhos 

obtenham maior rendimento. Verifica-se que os inquiridos na faixa etária intermédia 

(30-49 anos) estão, maioritariamente, na classe de rendimento mais elevada (67,2%). Os 

inquiridos mais novos encontram-se na sua maioria na classe de rendimento mais baixa 

(12,3%) e os indivíduos mais velhos situam-se, em maior número, na classe de 

rendimento entre os 1001 e os 1500 USD (41,4%). 

 
Tabela 2- Relação entre rendimento mensal dos inquiridos e idade 

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 

Verifica-se que o nível de educação influencia o rendimento dos inquiridos (p-value < 

0,05) (Tabela 3). Os inquiridos com rendimentos mais elevados têm o ensino superior 

(42,6%), o mesmo acontecendo no escalão de rendimento logo abaixo (1001-1500 

USD) (44,8%). Na classe de rendimento mais baixo predominam os indivíduos com o 

ensino primário (34%). 37,7% dos indivíduos com rendimento entre 501-1000 têm o 

ensino secundário. 

Tabela 3. Relação entre o Nível de Educação e o Rendimento Mensal 

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 

Com base na Tabela 4, o número da familiares que os inquiridos sustentam não 

influencia o rendimento dos mesmos, p-value > 0,05. Os níveis de rendimento mais 

<30 30-49 >=50
<500 12,3% 59,4% 28,3% 100,0%

501-1000 9,1% 65,7% 25,1% 100,0%

1001-1500 10,3% 48,3% 41,4% 100,0%

>1500 4,9% 67,2% 27,9% 100,0%

Rendimento 
médio mensal

8,839 0,183

Classes de idade (anos) Total χ2 p-value

Sem 
escolaridade

Ensino 
primário

Ensino pré-
secondário

Ensino 
Secundário

Ensino 
superior

<500 27,4% 34,0% 12,3% 20,8% 5,7% 100,0%
501-1000 10,9% 13,7% 9,1% 37,7% 28,6% 100,0%
1001-1500 1,7% 15,5% 5,2% 32,8% 44,8% 100,0%

>1500 4,9% 13,1% 9,8% 29,5% 42,6% 100,0%

81,068 0

Rendimento 
médio mensal

Nivel de escolaridade

Total

χ2 p-value
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elevados correspondem a famílias com agregados familiares com 4 a 6 elementos 

(44,35). No escalão mais baixo do rendimento, estão as famílias com 7 a 9 elementos. 

Tabela 4 - Relação entre o Número de Familiares e o Rendimento Mensal 

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 
Verifica-se que o nível de conhecimentos de língua portuguesa influencia o rendimento 

dos inquiridos (p-value < 0,05) (Tabela 5). Os inquiridos com rendimentos mais 

elevados falam bem (31,1%).No escalão de rendimento logo abaixo (1001-1500 USD), 

36,2% dos indivíduos tem um conhecimento incipiente do português. Na classe de 

rendimento mais baixo também predominam os indivíduos com conhecimento 

incipiente do português (48,1%), o mesmo acontecendo no nível de rendimento entre os 

501-1000 USD (46,3%). 

Tabela 5 – Relação entre o Nível de Língua Portuguesa e o Rendimento Mensal 

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 
Relativamente ao tipo da casa verifica-se que existe uma relação significativa entre a 

condição da casa e o rendimento, p-value < 0,05. Verifica-se que inquiridos com 

maiores rendimentos apresentam casas permanentes e de qualidade (39,3%), assim 

como os rendimentos entre 1001 e 1500 USD (37,9%), enquanto os mais pobres 

apresentam casas de meia parede (47,2%) (Tabela 6). Os inquiridos com rendimentos 

entre os 501 e os 1000 USD têm cas de tijolo sem reboco e piso (36%) e casa de meia 

parede (24,6%). 
Tabela 6 - Relação entre o Tipo de Casa e o Rendimento Mensal 

<4 4-6 7-9 >9
<500 19,8% 34,9% 37,7% 7,5% 100,0%

501-1000 9,7% 44,6% 42,3% 3,4% 100,0%
1001-1500 3,4% 44,8% 44,8% 6,9% 100,0%

>1500 11,5% 44,3% 36,1% 8,2% 100,0%

p-value

15,521 0,078

Rendimento 
médio mensal

Classes de familiares que sustenta
Total χ2

Nao sabe Incipiente
Fala 

razoavel Fala bem
<500 43,4% 48,1% 8,5% 0,0% 100,0%

501-1000 21,7% 46,3% 21,1% 10,9% 100,0%
1001-1500 6,9% 36,2% 31,0% 25,9% 100,0%

>1500 18,0% 32,8% 18,0% 31,1% 100,0%

74,986 0,000

Rendimento 
médio mensal

Nível da Lingua Portuguesa

Total
χ2 p-value
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Fonte: Mendonça (2015) 
 
Tabela 7 - Relação entre o Tipo de Água e o Rendimento 

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 
Dos inquiridos mais pobres, 36,8% têm acesso à água da nascente ou da ribeira e 34% a 

água canalizada. Nas outras classes de rendimento predomina o acesso à água 

canalizada (Tabela 7). Estas diferenças significativas, com um p-value =0,004. 

 
4.2.2 Relação entre Rendimento e sua Origem 
O rendimento monetário dos inquiridos dos dois distritos tem várias origens, que vão 

desde o trabalho assalariado à venda de produtos agrícolas. Agruparam-se as várias 

origens em 8 grandes grupos: venda de produtos agrícolas, trabalho assalariado, 

comércio, outro, venda de produtos agrícolas e trabalho assalariado, venda de produtos 

agrícolas e comércio, venda de produtos agrícolas e trabalho assalariado e comércio, 

trabalho assalariado e comércio. O cruzamento destes grandes grupos ou classes de 

proveniência do rendimento monetário com as classes desse mesmo rendimento 

monetário mostra que a venda de produtos agrícolas é feita maioritariamente (56%) 

pelos inquiridos da classe de rendimento mais baixa. O trabalho assalariado é mais 

importante (54,5%) para a classe de rendimento entre os 501 e os 1000 USD, bem como 

o comércio (59%), a venda de produtos agrícolas e comércio (59,1%) e o trabalho 

assalariado e comércio (40%). O conjunto das 3 atividades (venda de produtos 

agrícolas, trabalho assalariado e comércio) tem grande importância (66,7%) para a 

classe de rendimento mais elevada. 

Quanto à origem do rendimento monetário por distrito (Tabela 8), verifica-se que, para 

47,5% dos inquiridos de Díli, o rendimento monetário é proveniente do trabalho 

Casa de 
bambu

Casa 
meia 

parede

Casa de 
tijolo, sem 
reboco e 

piso

Casa de 
tijolo, com 
reboco e 

piso

Casa 
permanente 

de boa 
qualidade

Outro

<500 22,6% 47,2% 14,2% 6,6% 6,6% 2,8% 100,0%
501-1000 7,4% 24,6% 36,0% 21,1% 9,7% 1,1% 100,0%
1001-1500 3,4% 13,8% 24,1% 20,7% 37,9% 0,0% 100,0%

>1500 4,9% 21,3% 18,0% 16,4% 39,3% 0,0% 100,0%

p-value

111,116 0,000

Rendimento 
médio mensal

Tipo de residência

Total χ2

Água de 
nascente e 
ou ribeira

Poço e ou 
Fontenário Canalizada

Água de 
nascente e 
canalizada

<500 36,8% 17,9% 34,0% 11,3% 100,0%
501-1000 27,4% 16,0% 47,4% 8,6% 100,0%
1001-1500 17,2% 5,2% 67,2% 10,3% 100,0%

>1500 26,5% 14,8% 47,3% 18,0% 100,0%

Rendimento 
médio mensal

Tipo de Água

Total χ2 p-value

29,031 0,004
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assalariado, 15% do trabalho assalariado e comércio, 14,5 % da venda de produtos 

agrícolas e 10% só do comércio. Em Ainaro, 35,5% dos inquiridos diz que o seu 

rendimento monetário provém da venda de produtos agrícolas, 20% do comércio, 13% 

do trabalho assalariado e 10,5% da venda de produtos agrícolas e trabalho assalariado. 

Existem diferenças significativas entre as origens dos rendimentos monetários dos dois 

distritos (p-value<0,05). 
Tabela 8 – Origem do Rendimento Monetário dos inquiridos por Distrito

 
Fonte: Mendonça (2015) 
 
O rendimento agrícola dos inquiridos pode ter duas origens: venda de produtos vegetais 

e ou venda de produtos animais. Para 35% dos inquiridos, o rendimento agrícola 

provém da venda de produtos vegetais e animais, 14% só vendem produtos vegetais e 

17% só vendem produtos animais, enquanto 35% dos inquiridos não tem rendimento 

agrícola. 

Analisando a proveniência de rendimento agrícola por Distrito, verifica-se que apenas 

21% dos inquiridos do Distrito de Díli vendem produtos vegetais e 28% vendem 

produtos animais. Para Ainaro, a venda de produtos agrícolas é feita por 76,5% dos 

inquiridos e a venda de produtos animais por 74,5% dos inquiridos. Os dois distritos são 

significativamente diferentes quanto à origem do rendimento agrícola, quer da venda de 

produtos vegetais, quer da venda de produtos animais (p-value<0,5), diferença esta bem 

patente nas origens e percentagens anteriores. 

Para o conjunto dos dois distritos, a venda de batata constitui a mais importante origem 

do rendimento agrícola (51% dos inquiridos). Analisando por distrito, em Díli o produto 

vegetal mais importante é o milho (10%). Em Ainaro é o café (57%) o produto mais 

importante, seguindo-se o milho (54%), as batatas (51%) e as hortícolas (51%). 

Dili Ainaro
Venda de Produtos Agrícolas 14,5% 35,5%
Trabalho Assalariado 47,5% 13,0%
Comércio 10,5% 20,0%
Outro 6,5% 5,0%
Venda de Produtos Agrícolas e Trabalho 
Assalariado 1,5% 10,5%

Venda de Produtos Agrícolas e Comércio 4,0% 7,0%
Venda de Produtos Agrícolas e Trabalho 
Assalariado e Comércio ,5% 4,0%

Trabalho Assalariado e Comércio 15,0% 5,0%
Total 100,0% 100,0%

Origem do Rendimento Monetário
Distrito

p-value

0,000
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Para o conjunto dos dois distritos, os porcos e as galinhas são os mais vendidos, 33% e 

32%, respectivamente. Para os distritos, em Díli as cabras e os búfalos são os mais 

vendidos (16% cada um) e em Ainaro os porcos representam 58% das vendas e as 

galinhas (53%). 
 

4.2.3 Autoconsumo e consumo de produtos 
Para fazer a análise do autoconsumo, vegetal ou animal, suas relações, e 

comportamentos nos dois distritos em estudo, dever-se-á começar por perguntar quem é 

o responsável por alimentar a família (Tabela 9). Para os dois distritos esta 

responsabilidade compete a ambos, homem e mulher, em 80% dos casos em Díli e em 

75% dos casos em Ainaro. As diferenças são significativas (p-value<0,05) 

                                  Tabela 9 – Responsável por alimentar a família 

 
Fonte: Mendonça (2015) 

 
O autoconsumo pode ser de produtos vegetais (arroz, café, milho, batata, mandioca, 

hortícolas), de produtos animais (galinhas, porcos, cabras, vacas, búfalos) ou de ambos 

os tipos de produtos. 

O autoconsumo de produtos vegetais é feito por 54% dos inquiridos, enquanto o dos 

animais é feito por 51% dos inquiridos. O autoconsumo de produtos vegetais e animais 

é feito por 38% dos respondentes, enquanto 33% diz que não faz autoconsumo. 

Analisando o autoconsumo por distrito, o autoconsumo de produtos vegetais é feito 

maioritariamente em Ainaro (85%) enquanto em Díli apenas 22% dos inquiridos faz 

autoconsumo de produtos vegetais.  

O autoconsumo de produtos animais apresenta o mesmo padrão do dos produtos 

vegetais, com 81% dos respondentes em Ainaro e 21% em Díli a fazerem autoconsumo 

de produtos animais. As diferenças entre distritos, quer relativamente ao autoconsumo 

de produtos vegetais quer do de produtos animais, são significativas, com p-value 

<0,05.   

Dili Ainaro

Homem 12,5% 14,0%

Mulher 7,5% 11,0%

Ambos 80,0% 75,0%

Total 100,0% 100,0%

Distrito

p-value

0,000

Responsável por 
alimentar 

família
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O rendimento monetário é gasto em bens de consumo, sendo que as decisões de como 

gastar o dinheiro, pertencem ao homem, tanto em Díli (81%) como em Ainaro (67%). 

Em Díli, para 12% dos inquiridos esta tomada de decisão cabe à mulher e 7% a ambos. 

Em Ainaro, passa-se o contrário, com 20% dos respondentes a dizerem que a tomada de 

decisão cabe a ambos e 14% a indicar a mulher. Estas diferenças entre os dois distritos 

são significativas, apresentado um p-value de 0,001.                                        

Os bens em que os inquiridos podem gastar o dinheiro constituem um conjunto vasto 

compreendendo animais, inputs, alimentos, escola, roupa, e pode ir também para 

poupança.      

No Distrito de Díli o dinheiro é gasto, principalmente, em escola dos filhos (99%), 

roupa (97%) e alimentos (74%). Em Ainaro, a escola dos filhos é indicada por 84% dos 

respondentes, seguida da roupa (81%) e dos alimentos (50%). Em Díli, a poupança é 

indicada por 58% dos inquiridos, enquanto em Ainaro só 43% põem o dinheiro na 

poupança. Estas diferenças são significativas entre os distritos (p-value<0,05). 

 

4.3 A função do rendimento monetário 

Tendo analisado a correlação entre algumas das variáveis em estudo, como sejam o 

rendimento e o nível de escolaridade, o rendimento e o conhecimento da língua 

portuguesa, o rendimento e a idade, e verificado a existência de correlação entre as duas 

primeiras, conforme Tabela 10, trata-se agora de confirmas as diferenças significativas 

entre os dois Distritos no que respeita ao nível de escolaridade e ao nível de 

conhecimento da língua portuguesa, ou seja se o rendimento depende dessas 2 variáveis 

de forma distinta consoante o Distrito ou não, e apresentar a melhor função para 

explicar o rendimento monetário. 

Tabela 10 - Correlação entre as variáveis 

Variáveis χ2 
p-value 

Rendimento *Nível de escolaridade 81,068 ,000 
Rendimento *Nível de L Portuguesa 74,966 ,000 
Rendimento *Idade 8,839 0,183 
Rendimento*Distrito 16,348 0,001 
Nível de escolaridade*Distrito 49,383 ,000 
Nível de L Portuguesa* Distrito 11,348 ,000 
Fonte: Mendonça (2015) 
 

Para estudar estes efeitos, construiu-se um modelo de regressão em que a variável 

dependente é o rendimento e as independentes são a idade, o nível de escolaridade e o 
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nível de conhecimento da língua portuguesa. Juntaram-se a este modelo, uma variável 

qualitativa (dummy), que toma o valor 1 no caso da observação pertencer ao distrito de 

Ainaro e o valor 0 no caso de pertencer ao distrito de Díli. Estas variáveis qualitativas 

foram introduzidas para o nível de escolaridade e para o nível de conhecimento da 

língua portuguesa. O modelo a estimar é representado pela equação (1): 

Rend = β0 + β1Idade + β2Esc + β3Esc*Ainaro+ β4LPor + β5LPor*Ainaro + u   (1) 

Sendo  

Rend – rendimento monetário anual dos inquiridos em USD 

Idade – a idade dos inquiridos (anos) 

Esc – Nível de Escolaridade (em anos) 

LPor – Nível de conhecimento da língua Portuguesa 

Ainaro - variável dummy que toma o valor 1 quando a observação pertence ao Distrito 

de Ainaro e o valor 0 quando a observação é do distrito de Díli. 

Os β’s são os parâmetros da regressão a estimar. 

O parâmetro β3 dá a diferença de rendimento entre o Distrito de Ainaro e o de Díli, 

quando se fala de nível de escolaridade. 

O parâmetro β5 é a diferença de rendimento entre o Distrito de Ainaro e o de Díli, 

quando se fala de nível de conhecimento da língua portuguesa. 

Assim a equação do rendimento para o distrito de Ainaro é dada por (2): 

Rend = β0 + β1Idade + (β2+ β3)Esc + (β4 + β5)LPor + u     (2) 

E a equação do rendimento para o distrito de Díli é dada por (3): 

Rend = β0 + β1Idade + β2Esc + β4 LPor + u       (3) 

Para testar as diferenças entre os distritos, deve fazer-se 

β2+ β3 = β2 , ou seja deve testar-se a (4) hipótese nula β3 = 0, contra a alternativa β3 ≠ 0  

e  

β4 + β5  = β4 , ou seja deve testar-se a (5) hipótese nula β5 = 0, contra a alternativa β5 ≠ 0  

A estimativa do modelo completo (1), produziu os seguintes resultados: 

ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significância 
Regressão 5 17994383,71 3598876,742 17,59620999 9,65434E-16 
Residual 394 80583116,29 204525,6759 

  Total 399 98577500       
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        Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P  
Intercepto 168,1646409 129,9457737 1,294113969 0,196384081  
Idade 3,203443845 2,389189905 1,340807542 0,180755449  
Esc 77,75549262 27,83259368 2,793684754 0,005465493  
Esc*Ainaro 85,00923334 36,75507352 2,312857116 0,021244913  
LPor 123,9018666 41,06415175 3,017275685 0,002716137  
LPor*Ainaro -122,838611 57,59488576 -2,132804144 0,033558364  
Fonte: Resultado da regressão, Mendonça (2015) 
 
Como F = 17,596, o modelo ajusta-se aos dados. 

O modelo completo estimado é: 
Rend = 168,16+3,20 Idade +77,76 Esc+85,01 Esc*Ainaro+123,90 LPor – 122,84 LPor*Ainaro + u 
Todos os parâmetros estimados, com excepção de β0 e de β1, são significativamente 

diferentes de zero, para o nível de significância de 5% (valor P<0,05). 

Portanto, para as hipóteses (4) e (5), rejeita-se a hipótese nula, o que significa que os 

Distritos contribuem, significativamente, para a explicação da variação do rendimento, 

ou seja, devem considerar-se dois modelos distintos para explicar a variação do 

rendimento: 

Distrito de Díli: 

Rend = 168,16 + 3,20 Idade + 77,76 Esc + 123,9 LPor + u   

Distrito de Ainaro: 

Rend = 168,16 + 3,20 Idade + 162,77 Esc +1,06 LPor + u 

Estas conclusões são concordantes com o que já se tinha encontrado anteriormente em 

relação ao coeficiente de correlação de Pearson. 

Estas duas equações de regressão mostram a diferença de rendimentos entre os dois 

distritos, para indivíduos com a mesma idade, nível de escolaridade e nível de 

conhecimento de português. Em igualdade de circunstâncias, o distrito de Ainaro terá 

um rendimento estimado inferior ao rendimento do distrito de Díli.  

Uma das premissas da regressão linear é a da homocedasticidade do termo erro. Caso 

esta situação não se verifique, então existe heterocedasticidade, sendo necessário 

corrigir o problema. 

Para testar a heterocedasticidade no caso presente, recorreu-se ao teste de Breusch-

Pagan e ao de White. De acordo com os testes aplicados, verificou-se não existir 

heterocedasticidade do termo erro, pelo que não foi precisa qualquer correção ao 

modelo estimado.  
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5. Conclusões 

O trabalho realizado relativamente aos habitantes dos Distritos de Díli e de Ainaro 

permitiu tirar as seguintes conclusões: 

1. Os inquiridos pertenciam a dois distritos diferentes: Díli e Ainaro. Eram mais homens 

que mulheres (3/4 e ¼, respectivamente), tinham idades maioritariamente 

compreendidas entre 31 e 50 anos, casados. 

2. Relativamente à educação, em Díli dominavam os indivíduos com nível superior e 

também secundário, enquanto em Ainaro os inquiridos tinham maioritariamente os 

ensinos secundário e primário. Em ambos os distritos o conhecimento da língua 

portuguesa é incipiente, sendo que em Ainaro também muitos dos inquiridos não 

sabiam a língua portuguesa. 

3. O grupo étnico dominante nos dois distritos entre os respondentes foi o Mambae.  

4. Em relação às condições de vida dos dois distritos também se verificaram diferenças 

significativas. Em Díli o tipo de casa dominante é a casa do tipo permanente, a maioria 

tem energia eléctrica, usa água canalizada e tratada, e o lixo tem recolha domiciliária. 

Em Ainaro o tipo de habitação dominante é a casa meia parede, também usam 

maioritariamente a energia eléctrica embora usem outras fontes de energia, a água 

utilizada é proveniente da nascente ou da ribeira. O destino do lixo é principalmente 

jogado na superfície da terra, enterrado ou queimado. 

5. Em termos de bens possuídos, podendo caracterizar o bem-estar, há diferenças 

significativas entre os dois distritos. Em Díli a maioria possui bens relativos quer a meio 

de transporte, à cozinha e rádio e ou TV. Em Ainaro, a maioria dos respondentes possui 

rádio e ou TV. 

6. Os inquiridos dos 2 distritos consideram, maioritariamente, a alimentação que fazem 

como suficiente. Para o Distrito de Díli, a totalidade dos inquiridos refere os meses em 

que há mais falta de alimentos como sendo Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro, 

enquanto nem todos os inquiridos de Ainaro referem apenas estes meses. 

Também relativamente aos meses de maior abundância os inquiridos de Díli estão todos 

de acordo relativamente aos meses de Março a Agosto, mas os inquiridos de Ainaro têm 

outras opiniões além destes meses, e estas diferenças são significativamente diferentes  

7.O rendimento da população dos dois distritos não depende da respectiva idade, e do 

número de membros família, mas depende do nível de educação, do nível de 

conhecimento da língua portuguesa. Existe uma relação significativa entre o rendimento 

e o tipo de habitação e o tipo de acesso à água. 
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8. Existe uma relação significativa entre a origem do rendimento e o rendimento. A 

origem do rendimento é significativamente entre os dois distritos. 

9. Os dois distritos são significativamente diferentes quanto à origem do rendimento 

agrícola, quer da venda de produtos vegetais, quer da venda de produtos animais. 

10. Os produtos agrícolas mais vendidos no Distrito de Díli são a batata e as cabras e 

búfalos, e no Distrito de Ainaro p café é o produto vegetal mais vendido, assim como os 

porcos e as galinhas o são do lado dos produtos animais. 

11 A responsabilidade de alimentar a família cabe tanto ao homem como à mulher nos 

dois distritos. 

12. O autoconsumo pode ser de produtos vegetais e ou de produtos animais. Este 

autoconsumo não é feito por todos os inquiridos. Existem diferenças significativas entre 

os dois distritos, quer relativamente o autoconsumo vegetal quer ao animal. 

13. As decisões relativamente ao uso do dinheiro em bens de consumo e serviços cabem 

ao homem nos dois distritos. Existem diferenças significativas entre os dois distritos 

relativamente ao tipo de bens adquiridos: no distrito de Díli gastam mais na Escola dos 

filhos, em roupa e na alimentação. Já em Ainaro, os maiores gastos refletem-se na 

escola dos filhos e na roupa. Em Díli há mais poupanças que em Ainaro. 

14. A função rendimento estimada para a população dos 2 Distritos mostra uma relação 

positiva do rendimento com a idade, o nível de educação e o nível de conhecimento da 

língua portuguesa da população. No entanto, o parâmetro estimado para a variável idade 

não é significativamente diferente de zero (p-value>0,05). O mesmo não acontece 

relativamente aos parâmetros estimados para as variáveis nível de educação e nível de 

conhecimento da língua portuguesa. Esta função estimada permitiu identificar a 

diferença de rendimento entre os dois distritos. 

Verificaram-se diferenças significativas entre os dois distritos relativamente à maioria 

dos itens estudados, revelando condições de vida desiguais, níveis de educação 

diferentes, diferentes proveniências do rendimento monetário das famílias, ou seja 

desigualdades entre um distrito urbano e um distrito rural. 
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El acceso a los alimentos sigue siendo una preocupación sobre todo en los hogares 

rurales de los países de bajos y medianos ingresos del mundo. El objetivo de este 

estudio fue medir el acceso a los alimentos a través del Puntaje de Diversidad Dietética 

(HDDS, de las siglas en inglés) y meses de aprovisionamiento inadecuado de alimentos 

(MAHFP, de las siglas en inglés) en las comunidades de la Sierra Tarahumara, estado 

de Chihuahua, México. La muestra representativa se compone de 123 hogares. La 

encuesta fue realizada en persona y dado que todos los encuestados fueron rarámuris y 

respondieron en su dialecto, los autores fueron asistidos por traductores. El HDDS se 

obtiene de la suma de los 12 grupos de de alimentos que fueron consumidos por los 

miembros del hogar (A. Cereales; B. Raíces y tubérculos; C. Verduras; D. Frutas; E. 

Carne, pollo, despojos; F. Huevos; G. Pescado y mariscos; H. 

Legumbres/leguminosas/frutos secos; I. Leche y productos lácteos; J. Aceites/grasas; K. 

Azúcar/miel; L. Alimentos diversos). Posteriormente, se calcula el indicador HDDS 

promedio para la muestra poblacional(Swindale & Bilinsky, 2006). El MAHFP mide el 

número de meses del año anterior en que un hogar no fue capaz de dotarse de 

suficientes alimentos. Se preguntó a los encuestados los meses en que los hogares no 

tenían acceso a los alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades entre los doce 

meses anteriores. A continuación, se calculó restando 12 a partir del número de meses 
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indicados por el encuestado. La puntuación final indica así el número de meses durante 

los cuales el hogar había dispuesto una alimentación adecuada (Swindale & Bilinsky, 

2010). En base a esto, hemos considerado una categorización lógica de acceso a los 

alimentos de bajo, moderado y alto, a ser <= 9, 10-11, y 12, respectivamente (12: es la 

puntuación más alta que representa a un hogar que tiene acceso a los alimentos durante 

todo el año, y <= 9: acceso bajo, lo que implica al menos una cuarta parte del año con 

problemas de acceso a los alimentos). Los resultados indican que el HDDS promedio de 

consumo de alimentos fue de 6,89. De los doce grupos de alimentos planteados en este 

estudio el 6,50 y 4,07 % consumen entre 10 y 11 grupos de alimentos, mientras que el 

18,70% consume 9 grupos de alimentos, el 20,33% de los encuestados consumen un 

total de ocho grupos de alimentos, y la mayoría consume menos de ocho grupos de 

alimentos, aproximadamente el 50,41%. Los siete grupos de alimentos más consumidos 

por la muestra del estudio son los cereales (100%); las legumbres, leguminosas o frutos 

secos (96,7%); los huevos (78,9%); azúcar/miel (78%); aceites/grasas (77,2%); verduras 

(63,4%), y; las raíces y tubérculos (56,1%). Esto nos lleva a observar un patrón de 

consumo de una dieta a base de carbohidratos que puede encontrarse relacionada a la 

deficiencia de nutrientes que indique malnutrición familiar. Nuestros resultados 

muestran que el acceso de alimentos, medido por MAHFP fue relativamente bajo. La 

proporción de hogares que informan dificultades en la obtención de alimentos durante 3 

meses o más en los 12 meses anteriores (baja puntuación de acceso a los alimentos <= 

9) fue 54,47%, y sólo el 5,69% de los encuestados indicó que no tenían dificultad en la 

obtención de alimentos para su hogar en el pasado año (acceso de alta puntuación de 

alimentos 12). MAHFP en promedio fue de 7,83. Por lo tanto, se concluyó que los 

encuestados experimentaron algunas dificultades en la obtención de alimentos para su 

hogar en los últimos 12 meses durante el 2014. Estas herramientas pueden utilizarse 

como diagnóstico para el análisis de intervenciones en seguridad alimentaria y 

nutricional.   

Palabras clave: Hogares, México, Acceso a los alimentos, Seguridad alimentaria 
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INTRODUCCION 

La seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación mundial y su medición puede 

facilitar el desarrollo de políticas en mejora de la salud (Lo et al., 2012). La Cumbre 

Mundial de la Alimentación de 1996 indica que “existe cuando todas las personas, 

tienen en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana.” (FAO, 1996). En el hogar, la seguridad 

alimentaria se refiere a la capacidad de garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea 

que la familia los produzca o los compre, a fin de satisfacer las necesidades de todos sus 

integrantes. También, los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año 

disponen de acceso a la cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus integrantes 

requieren para llevar una vida activa y saludable (FAO, 2010). Es por esto, que se han 

desarrollado instrumentos metodológicos cualitativos que tienen como objetivo 

garantizar el mejor acceso a los alimentos en el hogar y por ende un mejor consumo, 

como son: el Puntaje de diversidad dietética en el hogar (Household Dietary Diversity 

Score, HDDS) y meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos en el hogar 

(Months of Adequate Household Food Provisioning, MAHFP). Estos instrumentos 

fueron elaborados por el Proyecto FANTA (Food and Nutrition Technical Assistence) 

(Swindale & Bilinsky, 2006).  

El HDDS ha sido validado en diferentes países como medida aproximada del consumo 

de energía per cápita del hogar (Kennedy et al., 2010; Legwegoh & Hovorka, 2013). 

Varios estudios han demostrado que comer una dieta más variada se asocia con una 

dieta de alta calidad y una nutrición adecuada en todo el mundo. Por lo tanto, el HDDS 

es un indicador de la salud relacionados con la calidad de la dieta y un medio útil para 

medir la seguridad alimentaria (Azadbakht & Esmaillzadeh, 2012; Mirmiran, 

Azadbakht, & Azizi, 2006). También permite identificar las deficiencias o excesos 

alimentarios de la población y funciona como línea base para realizar intervenciones 

que mejoren el consumo de alimentos en los hogares (Swindale & Bilinsky, 2006). Este 

indicador evalúa el número de diferentes grupos de alimentos consumidos durante un 

periodo de referencia determinado, como por ejemplo las últimos 24 o 48 horas o los 

últimos 7 ó 14 días (Legwegoh & Hovorka, 2013). Ya que una dieta diversificada está 
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asociada con la capacidad económica de un hogar para acceder a una variedad de 

alimentos a través de la obtención del número de los diferentes grupos de alimentos 

consumidos durante un determinado periodo (FAO, 2013).  

 

El MAHFP, identifica el número de meses, en que un hogar no era capaz de dotarse de 

suficientes alimentos. Además, permite a lo largo del tiempo, capturar cambios de la 

capacidad del hogar para abordar la vulnerabilidad de tal forma que se garantice el 

aprovisionamiento por encima de un nivel mínimo durante todo el año, y asimismo 

permite identificar las deficiencias o excesos alimentarios de la población (De Cock et 

al., 2013; Frayne & McCordic, 2015; Leah et al., 2012; Swindale & Bilinsky, 2010).  

Las poblaciones que tienen un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional 

son las que se encuentran en el área rural, en donde predomina la población indígena, la 

pobreza y la exclusión (FAO, 2015). Por tal motivo, surgió la necesidad de analizar el 

acceso de los alimentos a través de estas dos metodologías cualitativas mencionadas, en 

áreas rurales de México, la cual se relaciona con los altos niveles de pobreza. Se 

determinó el Puntaje de Diversidad Dietética (HDDS, de las siglas en inglés) como 

indicador del acceso económico a los alimentos, y; se analizó cuáles son los grupos de 

alimentos más consumidos en las comunidades de la Sierra Tarahumara, estado de 

Chihuahua, México. Con respecto a los meses de aprovisionamiento adecuado de 

alimentos en el hogar (MAHFP, de las siglas en inglés), se analizaron los meses en los 

que el acceso a los alimentos es limitado. Además, se logró dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los niveles de la diversidad dietética y de los 

meses de aprovisionamiento de alimentos en los hogares de comunidades indígenas de 

la Sierra Tarahumara?. Este trabajo se realizó a través de encuestas de hogares. 

 

METODOLOGÍA 

Lugar del estudio 

Esta investigación se realizó en la Sierra Tarahumara que es una cadena montañosa 

situada en la Sierra Madre del estado mexicano de Chihuahua (Salmón, 2000). Tiene 

una serie de profundos cañones alternando con altas montañas subtropicales de hasta 

3300 m sobre el nivel del mar. Se caracteriza por una gran diversidad de flora y fauna 
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tropical, subtropical y templado, incluyendo un número de especies únicas en el mundo 

(Larochelle & Berkes, 2003). La Sierra Tarahumara se considera una región de bosques 

y tiene 4,5 millones de hectáreas de bosques de pino y roble; la superficie es de 15% de 

la cubierta forestal en México y el 10% de la superficie forestal nacional bajo gestión. 

Un 84% de los bosques son gestionados por los grupos de usuarios de propiedad 

común: los ejidos y comunidades. Ejidos y comunidades son propiedad comunal 

corporaciones de uso colectivo y la gestión de los recursos naturales como resultado de 

la reforma agraria después de la Revolución Mexicana de 1910 (Pérez-Cirera & Lovett, 

2006). La Sierra Tarahumara es también un área de la diversidad cultural, ya que hay 

cuatro grupos étnicos indígenas rarámuris o tarahumaras, Pima, Guarojío y Tepehuanes. 

La mayor parte de la población indígena es Rarámuri, es uno de los mayores grupos de 

los pueblos indígenas en México (Larochelle & Berkes, 2003). A pesar de su 

importancia, no existen estudios que determinen el HDDS y el MAHFP de las 

comunidades ubicadas en la Sierra Tarahumara. 

Recopilación de datos 

Las comunidades de la Sierra Tarahumara de Chihuahua fueron elegidas en base a sus 

principales características geográficas, estas comunidades se clasificaron de acuerdo a la 

distancia más cercana al centro del desarrollo, en este caso la ciudad de Creel (0-3 km, 

3-6 km, 6-9 y 9-12 km). La selección de las comunidades fue hecha de una lista de 

comunidades proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 

México (Inegi, 2010). La muestra representativa estaba compuesta por 124 hogares de 

38 comunidades, con una tasa de confianza de 95 por ciento y una tasa de precisión de 7 

por ciento. Sin embargo, el análisis se realizó con 123 encuestas porque se tuvo que 

descartar una de las encuestas por falta de información.  Cada encuesta fue realizada en 

persona y duró aproximadamente dos horas. Todos los hogares encuestados estaban 

compuestos por indígenas rarámuris, en cuanto a la preparación de los alimentos en el 

hogar se encuestó a la madre de familia o persona encargada de preparar los alimentos, 

ya que podían dar una mayor información de los alimentos que se consumen. Los 

autores fueron asistidos por traductores de la zona. La encuesta se llevó a cabo en 

febrero y marzo de 2015. Las encuestas se distribuyen en diferentes días de la semana y 

en diferentes momentos del día con el fin de asegurar que todos los hogares tenían la 
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misma probabilidad de ser encuestados. La prueba piloto de la encuesta se realizó antes 

de la encuesta definitiva. Junto con la opinión de expertos, los resultados de la prueba 

piloto se utilizaron para refinar las preguntas contenidas en la encuesta. 

Cuestionario 

La encuesta consistió en los siguientes cuestionarios: a) Los cuestionarios del HDDS  y 

los MAHFP, se  basaron en los propuesto por FANTA Project, donde a los encuestados 

se les pide identificar los grupos de alimentos que consumieron y los meses (durante los 

últimos 12 meses) en los que no tuvieron acceso a suficientes alimentos para satisfacer 

sus necesidades alimentarias, respectivamente; b) el cuestionario socioeconómico 

proporciona información sobre cada miembro del hogar como, la edad, el sexo, la 

educación, el gasto en alimentos, ingresos, etc.; c) el cuestionario agrícola con 

información sobre la producción propia de alimentos y semillas, entre otros. 

Análisis 

Puntaje de Diversidad Alimentaria (HDDS) 

El puntaje de diversidad alimentaria (HDDS), se obtiene en base a un número de 12 

grupos de alimentos (Tabla 1) y se calcula sumando el número de grupos de alimentos 

consumidos en el hogar. Los valores aplicables a las preguntas comprendidas entre la 

letra A y L serán “0” ó “1”. Luego, se calcula la variable HDDS para cada hogar. El 

valor de esta variable variará entre 0 y 12. A continuación se procede a calcular el 

indicador HDDS promedio para el total de la muestra poblacional. Así como sigue|: 

Para la tabulación de la información se utiliza la siguiente formula sencilla. Se suma 

cada valor correspondiente a cada pregunta:  

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑(A +  B +  C +  D +  E +  F +  G +  H +  I +  J +  K +  L) 

 

Y para obtener el promedio:  

Promedio HDDS= Suma (HDDS)/Número total de hogares 

 

 



Atas  Proceedings    |    429

 Cooperação, desenvolvimento e governança rural  C01

Tabla 1. Grupos de alimentos del cuestionario para obtener el HDDS 

A. Cereales 
B. Raíces y tubérculos 
C. Verduras 
D. Frutas 
E. Carne, pollo, despojos 
F.  Huevos 
G.  Pescado y mariscos 
H.  Legumbres / leguminosas / frutos secos 
I. Leche y productos lácteos 
J.  Aceites / grasas 

K. Azúcar / miel 
L. Alimentos diversos  

      Fuente: (Swindale & Bilinsky 2006) 

Para los niveles del HDDS no hay puntos límite establecidos en cuanto al número de 

grupos de alimentos que sirven para indicar una diversidad alimentaria baja o alta. 

Debido a esto, con fines de análisis y para establecer los objetivos y metas de los 

programas, se ha propuesto que las puntuaciones objetivo son establecidas utilizando la 

diversidad media del 33 % de los hogares con la mayor diversidad; esto es útil para el 

seguimiento de los propósitos ya que cualquier incremento en la diversidad de la dieta 

de los hogares refleja una mejora en la dieta de los hogares (FAO, 2013; Swindale & 

Bilinsky, 2006). En este estudio sobre la base de la puntuación de diversidad 

alimentaria, generamos una variable categórica con tres niveles. 1) Diversidad 

alimentaria baja (1-6 grupos de alimentos); 2) Diversidad alimentaria media (7-8 grupos 

de alimentos); 3) Diversidad alimentaria alta (9-12 grupos de alimentos). Sin embargo, 

el HDDS también se estratificó utilizando terciles de ingresos. 

Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos en el Hogar (MAHFP) 

Para calcular el indicador MAHFP se realiza una suma para cada hogar de la muestra. 

Doce meses menos el número total de meses de entre los 12 meses previos que el hogar 

no pudo satisfacer sus necesidades alimentarias. Los valores aplicables a los meses 

comprendidos entre la letra A y L serán “0” ó “1.”  

 

MAHFP = (12 −∑A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) 
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En segundo lugar, se calcula una media para todos los hogares que participaron en la 

muestra.  

MAHFP promedio = MAHFP
Nº Hogares 

En tercer lugar, hemos considerado una categorización lógica de acceso de bajo, 

moderado y alto de alimentos para ser <= 9, 10-11, y 12, respectivamente (12: una 

puntuación más alta representa un hogar que tiene acceso a los alimentos más 

consistentes durante todo el año, y <= 9: acceso a bajo alimentos, lo que implica al 

menos una cuarta parte del año con problemas de acceso a los alimentos) (Leah et al. 

2012; Swindale and Bilinsky 2010). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo en comunidades de la Sierra Tarahumara del estado mexicano 

de Chihuahua, en la Figura 1 se puede observar que los hogares con mayor porcentaje, 

el 24,39% y 21,14% está compuesto por 4 y 6 personas respectivamente, los hogares 

más pequeños están compuestos por una persona y el más grande por 14 miembros. 

Resultados que no son tan parecidos a los de Legwegoh and Hovorka, (2013) en su 

estudio los hogares más pequeños que tienen un solo miembro y el más grande ocho 

miembros (Figura 1). 

Figura1. Porcentaje de personas que integran el hogar 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

3,25

10,57

17,89

24,39

19,51
21,14

2,44
0,81

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 14

%

Integrantes del hogar



Atas  Proceedings    |    431

 Cooperação, desenvolvimento e governança rural  C01

34,96

31,71

33,33

30

31

32

33

34

35

36

0-1400 1500-2500 2600-12120

%

Tercil de ingresos

35,0

65,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Mujer Hombre

%

Sexo

En la Figura 2 se puede observar que el 65% de los jefes de hogar son hombres mientras 

que el 35% son mujeres. Y tienen una edad entre 17 y 80 años. Según Legwegoh y 

Hovorka, (2013) en su trabajo los jefes del hogar tenían entre 20 años el más joven y 65 

el de mayor edad. 

Figura 2. Porcentaje del sexo del jefe de hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Figura 3 se puede observar que el 34.96% de los encuestados se encuentran en el 

tercil de ingresos más bajo (T. 0-1400). En México el salario mínimo en el año 2015 fue 

70,1 pesos diario, es decir de 2103 pesos al mes (SHCP, 2016). Por tanto, podemos 

concluir que la mayoría de los jefes de hogar en 2015 no ganaron ni el salario mínimo 

mensual.  

Figura3. Porcentaje por tercil de ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 
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En la Figura 4 se observa que de los doce grupos de alimentos planteados en este 

estudio el 6,50 y 4,07 % consumen entre 10 y 11 grupos de alimentos, mientras que el 

18,70% consume 9 grupos de alimentos, el 20,33% de los encuestados consumen un 

total de ocho grupos de alimentos, y la mayoría consume menos de ocho grupos de 

alimentos, aproximadamente el 50,41% (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de lograr diversidad de la alimentación para las comunidades 

indígenas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

Los siete grupos de alimentos más consumidos por la muestra del estudio son los 

cereales (100%); las legumbres, leguminosas o frutos secos (96,7%); los huevos 

(78,9%); azúcar/miel (78%); aceites/grasas (77,2%); verduras (63,4%), y; las raíces y 

tubérculos (56,1%). Esto nos lleva a observar un patrón de consumo de una dieta a base 

de carbohidratos que puede encontrarse relacionada a la deficiencia de nutrientes que 

indique malnutrición familiar. Estos hallazgos son similares a los de Legwegoh and 

Hovorka, (2013) en donde el consumo más frecuente de las personas son los cereales en 

97,2 %, seguido por el azúcar/miel al 73%; carne de res, pollo y despojos al 66,5 %, 

mientras que el pescado/marisco era los menos consumidos en el 12,8%, seguido de 

huevos a un 23,6% y los frijoles, guisantes, lentejas o nueces al 27,4% (Figura 5). 
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Figura 5. Estadísticos descriptivos de las variables por cada grupo de alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Tabla 2. se realizó la correlación de las variables, siendo éstas el puntaje de 

diversidad dietética y el gasto mensual en alimentos a través del método de Pearson, 

resultando ser estadísticamente significativo de manera que se puede decir que la 

diversidad de la dieta en el hogar depende de la cantidad monetaria que se utilice para 

fines alimenticios. Como se esperaba, mientras mayor cantidad de dinero sea utilizado 

en la alimentación más posibilidades existen de adquirir alimentos variados. Asimismo, 

se realizó la correlación de Pearson con la variable del puntaje de diversidad dietética y 

el número de integrantes del hogar y resultó ser estadísticamente no significativo. Sin 

embargo, este resultado se contrasta con la correlación entre los integrantes del hogar y 

el gasto en alimento, debido a que mientras mayor sea el número de integrantes en la 

familia y el ingreso sea relativamente el mismo, las familias consumirán mayormente 

alimentos monótonos. Este estudio de caso es similar a los estudios previos que 

sugieren una fuerte correlación entre la diversidad de la dieta y el estado 

socioeconómico (Legwegoh & Hovorka 2013). En el trabajo de Thorne-Lyman et al., 

(2010) se encontraron correlaciones positivas significativas entre la puntuación de la 

diversidad de la dieta y la variable de gasto de alimentos era 0,332 ( P<0,0001) y 

también asociaciones significativas se observaron entre la diversidad de la dieta y otros 

indicadores de estatus socioeconómico. 
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Tabla 2. Correlación entre el Puntaje de Diversidad Dietética HDDS y los integrantes 

del hogar, ingresos y gasto en alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

El 39.84% y 30.89% de las familias de las comunidades de la Sierra Tarahumara, 

poseen una diversidad de dieta baja y media respectivamente, mientras que tan solo el 

29.27% de los hogares cuentan con una diversidad de dieta alta (Figura 6).  

Figura 6. Niveles de Diversidad alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

El indicador HDDS promedio para la muestra poblacional (123 hogares encuestados) 

fue de 6.89, lo que significa que HDDS en las comunidades de estudio tuvo una 

diversidad alimentaria media.  El HDDS también se calculó utilizando el tercil de los 

ingresos. El HDDS promedio en el tercil más bajo de ingresos fue de 6.60, mientras que 

el HDDS promedio en el tercil más alto de riqueza fue de 7.44. 

  HDDS Integrantes 
del hogar Ingresos Gasto en 

alimentos 
HDDS 1 0,089 0,209* 0,336** 
Integrantes 
del hogar 0,089 1 0,156 0,206* 

Ingresos 0,209* 0,156 1 0,432** 
Gasto en 
alimentos 0,336** 0,206* 0,432** 1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: *Correlación significativa al 0,05  
          **Correlación significativa al 0,01  
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Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos en el Hogar (MAHFP) 

El MAHFP demuestra la capacidad de acceso de alimentos de los hogares mediante 

información sobre los meses en que los hogares cuentan con alimentos durante el año. 

En la Figura 7 se pueden observar los meses de aprovisionamiento, encontrándose que 

en todos los meses del año los hogares no cuenten con alimentos suficientes. Durante 

los meses de enero (56,91%), febrero (55,28%), marzo (52,03%), mayo (57,72%) y 

diciembre (49,59%), más del 50% de los hogares reportaron que no cuentan con un 

aprovisionamiento adecuado de alimentos. El mes que más aprovisionamiento de 

alimentos es el mes de septiembre, solo el 16,26% de los hogares indican que no tienen 

aprovisionamiento de alimentos. En el trabajo de De Cock et al., (2013) aquellos 

hogares que experimentaron hambre, el período osciló entre 1 y 4 meses, con el mayor 

número de hogares que sufren hambre de uno o dos meses (13,2% y 10,2%, 

respetivamente). Enero fue el mes en el que el mayor número de hogares (25,9%) 

experimentaron hambre, seguido de junio (17,2%), febrero (16,2%), julio (15,5%) y 

diciembre (15,2%). 

Figura 7. Meses de aprovisionamiento de alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Tabla 3 se puede observar que el nivel de acceso a los alimentos es bajo en 

54,47% de los hogares mientras que el 39,84% tiene un acceso moderado y sólo el 

5,69% de los hogares encuestados reportó que no tenían dificultad en la obtención de 

alimentos para su hogar en el año pasado (acceso de alta puntuación de alimentos 12). 
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Sin embargo estos resultado no coinciden con los reportados por Leah et al., (2012) 

quienes indican que el 41% de los hogares encuestados no experimentan ninguna 

dificultad en la obtención de alimentos para su hogar en los últimos 12 meses 

(puntuación de MAHFP 12). La proporción de hogares que informan dificultades para 

obtener alimentos para sus hogares durante 3 meses o más en los últimos 12 meses fue 

del 18,6%. 

Tabla 3. Nivel de acceso a los alimentos 

Acceso Frecuencia % 
Bajo acceso a alimentos 67 54,47 
Moderado acceso a alimentos 49 39,84 
Alto acceso a alimentos 7 5,69 
Total 123 100 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

 

El MAHFP en promedio fue de 7,83, lo que significa que en promedio los hogares 

tienen un acceso bajo a los alimentos (rango <= 9). Sin embargo, estos resultados son 

inferiores a los obtenidos por De Cock et al., (2013) 10,28, ya que sus hallazgos están 

dentro del rango de acceso moderado de alimentos (10-11).  

 

CONCLUSIONES 

 

La determinación del HDDS, como indicador del acceso económico a los alimentos en 

la Sierra Tarahumara, permitió evaluar la gravedad del déficit de alimentos en la 

población y valorar la variedad de los grupos de alimentos que son consumidos y los 

meses donde más problemas tienen. El HDDS promedio de consumo de alimentos fue 

de 6,89. 

A través del MAHFP, se encontró que en ningún mes se cuenta con alimentos 

suficientes, el mes con mayor problema de aprovisionamiento fue mayo con el 57,72% 

y el de mayor aprovisionamiento fue el mes de septiembre en un 16,26%. Además, se 

encontró que los hogares tienen un nivel de acceso a los alimentos bajo (54,47%). Por lo 

tanto, se concluye que los hogares encuestados experimentaron algunas dificultades en 

la obtención de alimentos en 12 meses del año 2014. 
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La disponibilidad y el acceso a los alimentos determinan la seguridad alimentaria, por 

ello es importante la elaboración de estudios que analicen los diferentes factores que 

implican a la misma, ya que forman parte de información de base para llevar a cabo 

intervenciones que mejoren la alimentación con el fin de prevenir las enfermedades 

asociadas por una mala alimentación y deficiencia de nutrientes. El Puntaje de la 

diversidad alimentaria (HDDS) y los Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos 

en el Hogar (MAHFP) son herramientas para medir el acceso a los alimentos en el hogar, 

que pueden estudiarse con otra información relativa a los alimentos para proporcionar 

una imagen global del estado de seguridad alimentaria y nutricional en una comunidad o 

en un área más extensa. Estos instrumentos se deberían incluir con mayor frecuencia en 

las encuestas sobre seguridad alimentaria y nutricional a fin de proporcionar indicadores 

del acceso a los alimentos en el hogar.  
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Resumo 
Este trabalho correlaciona a função social da propriedade rural e a criação de politicas 
públicas no Brasil e em Portugal para o incentivo à recuperação de áreas degradadas. O
histórico das legislações sobre a tutela do meio ambiente também são abordadas nas 
duas nações. Neste intuito, objetivou-se, com este estudo, apresentar o âmbito legal e 
institucional da função social da propriedade e a recuperação de áreas degradadas. Os 
principais resultados demonstram que muitos avanços vêm ocorrendo acerca da tutela 
ambiental, mas que ainda há muito a ser feito, tanto no Brasil quanto em Portugal, para 
se alcançar uma efetividade nas políticas públicas adotadas, em relação aos princípios 
constitucionais da função social e proteção ao meio ambiente, em ambos os países.

Palavras-chave: Meio Ambiente; Recuperação Ambiental; Políticas Públicas 

Abstract 
This paper correlates the social function of rural property and the creation of public 
policies in Brazil and in Portugal for encouraging the recovery of degraded areas. The 
history of the laws on the protection of the environment are also addressed in the two 
Nations. To this end, the aim, with this study, presents the legal and institutional 
framework of the social function of the property and the recovery of degraded areas. 
The main results show that many breakthroughs occurring about environmental 
supervision, but that there is still much to be done, both in Brazil and in Portugal, in 
order to achieve effectiveness in public policies adopted in relation to the constitutional 
principles of the social function and protection of the environment, in both countries. 

Key words: Environment; Environmental Recovery; Public Policy 

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho versa sobre dois grandes temas relacionados à recuperação de solos 

degradados: a função social da propriedade e a existência de políticas públicas de 

incentivo à recuperação de áreas no Brasil e em Portugal.  
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Por função social da propriedade, entende-se a que cumpre simultaneamente o 

aproveitamento racional e adequado da área, utiliza adequadamente os recursos naturais 

disponíveis, preserva o meio ambiente, atende às disposições legais trabalhistas e 

explora de forma a favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores locais 

(CRFB, 1988). Para Cielo (2013), o conceito de função social é definido como um 

poder-dever de comportamentos positivos, manifestando-se na própria configuração 

estrutural do direito de propriedade.  

Quanto à função social da propriedade, com status de princípio constitucional, o 

direito a propriedade passa a ter aspecto condicionante do interesse social. A partir do

Código Civil de 2002, a função social passou a ter fundamento na legislação 

infraconstitucional. Com relação às políticas públicas de incentivo à recuperação de 

áreas degradadas, demonstra-se o aumento significativo da preocupação com o meio 

ambiente no tríplice aspecto: ambiental, social e econômico.

Acerca da tutela ambiental portuguesa, desde 1987 várias legislações surgiram 

visando a proteção ambiental, onde a educação ambiental possui grande relevância. 

Influências externas provenientes da Comunidade Econômica Europeia fizeram com 

que o governo português tivesse uma maior preocupação com o meio ambiente. 

É imprescindível informar que os Programas de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) são importantes instrumentos de gestão ambiental. Equipes 

multidisciplinares devem ser reunidas para a execução de programas voltados à 

recuperação e restauração ambiental, visando resgatar o potencial biológico e 

socioeconômico da área.  

Em 2012, o Brasil possuía uma área de 140 milhões de hectares de áreas 

degradadas, estando presente em todos os biomas e regiões brasileiras. É mais intenso 

em áreas onde há uma ocupação humana há mais tempo, que são as regiões de Mata 

Atlântica (Exame, 2012). 

Através de políticas públicas incentivadoras do desenvolvimento regional e 

econômico, é possível um melhor e maior crescimento de áreas tidas como “mortas”, 

evitando a desertificação destes locais. Assim, este estudo tem por objetivo apresentar 

os aspectos legais e institucionais da função social da propriedade e da recuperação de 

áreas rurais degradadas. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório, com análise 
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bibliográfica e documental de temáticas relacionadas à função social da terra, políticas 

públicas e recuperação de áreas degradadas. 

Na sequência do trabalho, apresenta-se a função social da terra sob o enfoque 

jurídico. Após, discute-se o incentivo à recuperação de solos degradados a partir de 

políticas públicas. Por fim, discorre-se sobre a tutela ambiental em Portugal e se 

apresentam as considerações finais do trabalho. 

2. FUNÇÃO SOCIAL NO BRASIL

No que tange à função social, sob o enfoque jurídico, há uma preocupação em 

abordar a sua caracterização acerca da posse e da propriedade. Com o advento da 

Constituição da República (1988), a função social adquire status de princípio, incisos 

XXII e XXIII do artigo 5º., onde o direito de propriedade atenderá a sua função social. 

Interpretando a CRFB, Pedroso (2002), citando Silva (1998), o princípio da 

função social da propriedade transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la e a 

condiciona como um todo, e não apenas o seu exercício. A função social da 

propriedade, é um princípio basilar e fundamento de atribuição ao direito, do seu 

reconhecimento e da sua garantia, incidindo sobre o próprio conteúdo. Percebe-se que a 

função social vem como estrutura do direito de propriedade, atuando como elemento 

essencial para a qualificação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens. 

No tocante à posse, inúmeras teorias surgiram dentro da doutrina civilista. 

Destaca-se a teoria sociológica, que considera o princípio da função social como 

premissa principal. Apesar de não abordada no Código Civil de 2002 é trazida pela 

jurisprudência. Como exemplo, tem-se a súmula 668 do Supremo Tribunal Federal, que 

admite o uso de alíquotas progressivas de IPTU para salvaguardar o cumprimento da 

função social da propriedade.  

Segundo Tartuce (2016), ilustres expoentes como Raymond Saleilles, Silvio 

Perozzi e Antonio Hernandes Gil entendem a teoria sociológica da posse como a mais 

avançada, pois considera a sua função social. A adoção da função social da posse é 
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abordada no Projeto de Lei 699/2011, que alterará o artigo 1.196 do Código Civil de 

2002. Dar-se-á uma ênfase principiológica ao caráter socioeconômico da posse.

Para Figueira Jr (2003), as teorias sociológicas da posse, surgidas no século XX 

na Europa (Itália, França e Espanha), foram as responsáveis pela exteriorização da 

propriedade através da sua verdadeira função social. Melo (2007), autor de uma 

doutrina civilista mais contemporânea, constata que ao lado do direito de propriedade 

deve ser reconhecida a importância social e econômica do instituto em voga. 

Em 2011, no encontro de doutrinadores e juristas organizado pelo Conselho da 

Justiça Federal (CJF), a V Jornada de Direito Civil, foi aprovado um enunciado 

(Enunciado n. 492) onde a temática principal estaria na função social: “A posse 

constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento 

dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de 

tutela” (CJF, 2011). 

Com o advento da Constituição da República de 1988, o direito de propriedade, 

antes um direito subjetivo individual na concepção civilista do revogado Código Civil 

de 1916, foi transformado pelo aspecto condicionante do interesse social. Apesar de 

expressamente prevista em 1988, a função social da propriedade não era novidade no 

ordenamento jurídico pátrio. O Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) em seu artigo 2°, caput,

já tratava da matéria, onde o acesso à propriedade da terra será assegurado a todos, 

ficando condicionada pela sua função social. 

Com o diploma legal de 1964, onde a função social era premissa básica para a 

propriedade rural, Cielo (2013) demonstra que a exigência da destinação social a esta 

propriedade se torna ainda mais evidente, considerando que a terra é um bem de 

produção, tendo como utilidade própria a produção de bens imprescindíveis à 

sobrevivência do ser humano. No Brasil, há mais de 50 anos existe a preocupação em 

atribuir ao proprietário o dever de dar a sua propriedade uma função específica, de 

cunho social, destinada ao interesse coletivo e não apenas ao individual. 

De acordo com a CRFB (1988), há quatro requisitos que devem ser cumpridos 

simultaneamente, a fim de que a propriedade rural atinja a sua função social. Dentre os 

requisitos há o aproveitamento racional e adequado, a utilização de recursos naturais 

disponíveis e a preservação do meio ambiente, observâncias às legislações trabalhistas, 



Atas  Proceedings    |    445

 Cooperação, desenvolvimento e governança rural  C01

5 

e, por fim, favorecer o bem-estar dos proprietários das terras e dos trabalhadores. Esses 

requisitos são cumulativos e, se descumpridos, o imóvel rural fica sujeito à 

desapropriação por interesse social mediante justa e prévia indenização (artigo 184 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988), para fins de reforma agrária. 

É importante ressaltar que, no Brasil, há inúmeros produtores que se encontram na 

condição de “posseiros”, sem a existência de títulos de propriedade do imóvel rural.  

Alguns detentores de “contratos de gaveta” necessitam de maior proteção pela 

utilização positiva das áreas, sendo um direito autônomo da propriedade. Em 1993, a 

preocupação com a melhor destinação e o cumprimento da função social foram 

abordadas através da Lei no. 8.629/93. O governo brasileiro editou o Programa de 

Reforma Agrária do Governo Federal, envolvendo os assentamentos rurais no território 

brasileiro até então desconhecidos legalmente. Através desta regulamentação, áreas 

improdutivas ou que não estivessem cumprindo com a função social, seriam passíveis 

de desapropriação por interesse social (Brasil, 1993).   

Para Cielo (2013), o conceito de função social significa um poder-dever de 

comportamentos positivos (preservar, não desmatar acima de determinado percentual, 

etc), respeitados os ditames da ordem jurídica. Portanto, não se trata de uma limitação. 

A função social se manifesta na própria configuração estrutural do direito de 

propriedade, sendo um elemento qualificante na predeterminação dos modos de 

aquisição, gozo e utilização dos bens. Para Tartuce (2016), o principio da função social 

da posse se encontra de forma implícita na legislação civilista brasileira ao verificar a 

valorização posse-trabalho.

Maluf (2011, p. 73-74) aduz que há uma socialização progressiva da propriedade, 

tendo por base o critério da utilidade social para maior e mais ampla proteção aos 

interesses e necessidades comuns. Informa que a função social da propriedade contida 

na CRFB (1988) e no Código Civil de 2002 sofreu grande influência da doutrina 

clássica de Leon Duguit, para quem a propriedade se traduz como uma função social a 

ser exercida pelo detentor da riqueza, não sendo um mero direito subjetivo do individuo. 

Aduz Lobo (2015) que para que se cumpra a função social da propriedade não 

necessariamente deverá estar relacionado com o aproveitamento econômico. Para que 

sejam respeitados os preceitos constitucionais descritos nos artigos 182 e 183 da CRFB, 
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deverão ser obedecidas as exigências fundamentais de ordenação da cidade, quando 

imóvel urbano, ou o aproveitamento racional e adequado da terra, para imóvel rural. 

Neste último caso, a utilização de recursos naturais disponíveis, preservação do meio 

ambiente, cumprimento de legislação trabalhista e o bem-estar dos trabalhadores devem 

ser verificados para o cumprimento da função social.  

Para Pedroso (2002), a função social da propriedade é elemento da estrutura e do 

regime jurídico da propriedade, sendo um princípio ordenador da propriedade privada. 

A função social é da estrutura, do próprio conteúdo, do direito de propriedade, além do 

poder de polícia já existente, inserida na estrutura mesma da concepção e do conceito do 

direito de propriedade, um elemento de transformação positiva que se põe a serviço do 

desenvolvimento social. 

Importante destacar dados obtidos de 2006, onde é demonstrado um percentual 

relevante de áreas improdutivas no Brasil, sendo que a região norte do país possui cerca 

de 82,6% de sua área sem qualquer destinação (Figura 1).  

Figura 1 – Área ocupada por imóveis rurais no Brasil e nas regiões geográficas. 

Fonte: Elaboração proposta a partir de Dieese, 2006. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO

BRASIL 

Antes de adentrar ao tema de politicas públicas para incentivo de recuperação de 

áreas, é imprescindível verificar o quanto já se encontra como infrutífero, desmatado ou 

degradado no Brasil.  

Com o advento do novo Código Florestal (2012), com seus princípios elencados 

no parágrafo único do artigo 1°, em que a principal premissa é o desenvolvimento 

sustentável, houve uma enfatização na preservação, proteção e restauração das áreas 

nativas. Há o compromisso na manutenção da biodiversidade, dos solos, recursos 

hídricos, integridade do clima, a fim de garantir o bem estar das gerações presentes e 

futuras. Importante também apontar que ações governamentais para proteção e uso 

sustentável dos recursos naturais, a busca de uma atividade agropecuária sustentável 

para crescimento econômico, visando o desenvolvimento dos mercados de alimentos e 

bioenergia também foram destacados no novo Código Florestal (2012). A

responsabilidade de todos os entes federais na busca pela preservação ambiental e o seu 

uso adequado também foi abordado no Código Florestal (2012). 

Um estudo feito pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Processamento 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) juntamente com a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE), em 2014, constataram que 

aproxidamente 45% das áreas de pastagens com no mínimo 25 hectares, no Brasil, são 

de baixa produtividade. Utilizaram dados extraídos do IBGE para esse estudo, além de 

usarem informações da EMBRAPA, onde concluíram que cerca de 70 milhões de 

hectares de pastagens no Brasil são de áreas degradadas (SAE, 2014). 

Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), lançou o Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa – PLANAVEG. O objetivo deste plano é ampliar e 

fortalecer as políticas públicas, incentivos financeiros, mercados, boas práticas 

agropecuárias e outras medidas necessárias para a recuperação da vegetação nativa de, 

pelo menos, 12,5 milhões de hectares, nos próximos 20 anos. O objeto principal está nas 

áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), além de áreas degradadas 

com baixa produtividade. 
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Nos anos de 2014 e 2015, visando o combate à desertificação, o MMA criou o 

Programa Dryland Champions, cujo objetivo é homenagear as atividades das pessoas 

e/ou organizações e empresas que fazem uma contribuição prática ao Manejo 

Sustentável de Terras. Dentre as ações, atividades, iniciativas e projetos (on-site e/ou 

off-site) que introduzam, facilitem, promovam e/ou implementem práticas e políticas a 

nível local/nacional relacionados ao manejo sustentável da terra, está a proteção de 

terras produtivas através da prevenção da degradação dos solos saudáveis e restauração 

de áreas degradadas através de gestão sustentável da terra e práticas relacionadas, 

incluindo a restauração da paisagem, através de ações, iniciativas e/ou projetos visando 

a contribuição para a melhoria da condição ambiental das terras secas e da condição de 

vida dos povos.

Em 2015, o MMA lançou edital visando à recuperação de áreas de preservação 

permanente para produção de água, para promover a seleção de propostas para recursos

financeiros, não reembolsáveis. O intuito era a realização de ações de recuperação 

florestal em áreas de preservação permanente localizadas em bacias hidrográficas cujos 

mananciais de superfície contribuem direta ou indiretamente para o abastecimento de 

reservatórios de regiões metropolitanas com alto índice de criticidade hídrica. 

Em outubro de 2015, o MMA lançou o Projeto GEF-Terrestre, para a restauração 

de paisagens degradadas, sendo uma restauração estratégica, florestal ou não florestal de 

áreas degradadas em Unidades de Conservação ou no seu entorno. Dentre os grandes 

objetivos abarcados neste projeto, pode-se destacar o aumento do estoque de carbono, a 

adoção de práticas de manejo sustentáveis nas áreas de vegetação nativa e a promoção 

da conectividade e fluxo gênico entre as unidades de conservação (MMA, 2015).

O Projeto GEF-Terrestre (2015) possui três linhas principais: a criação de novas 

Unidades de Conservação nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, aumento da 

efetividade da conservação em Unidades de Conservação e o envolvimento de 

proprietários rurais e comunidades locais nas ações de conservação da biodiversidade. 

Em 2010, o Governo Federal criou, por intermédio da EMBRAPA, o Programa de 

Produção Sustentável de Palma de Óleo, para a expansão da produção de óleo de palma 

e criação de instrumentos para garantir uma produção em bases ambientais e sociais 

sustentáveis. Pelo Decreto n° 7.172/2010, foi incluído ao programa o ZAE - 
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Zoneamento Agroecológico do Dendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia 

Legal (1953), delimitando as áreas aptas (solo e clima) em regiões antropizadas sem 

restrições ambientais. O ZAE (2010) delimita cerca de 30 milhões de hectares de áreas 

degradadas na região aptas a receberem o cultivo da palma e contribuírem para a 

recuperação ambiental dessas terras. O programa visa atingir o reequilíbrio do meio 

ambiente, do balanço de carbono, da recomposição da cobertura do solo e recomposição 

dos ciclos biogeoquímico e hidrológico.  

Em março de 2016, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, através de 

incentivos tributários (no caso a isenção de ICMS), publicou uma lei estadual para 

implementação de politicas públicas envolvendo produtos produzidos em áreas de 

pastagens recuperadas. Denominada de Programa Estadual de Recuperação de 

Pastagens Degradadas -“Terra Boa”-, objetiva promover a recuperação de solos 

degradados através de plantio de novas culturas, onde os produtos ali produzidos serão 

isentos de tributação de ICMS. Haverá um aumento significativo da capacidade de 

suporte das pastagens, incremento da produção de grãos, carne bovina e madeira, do 

valor bruto de produção e a geração de novos empregos (SEPAF, 2016).  

Juntamente com os estudos de impacto ambiental, a recuperação de áreas 

degradadas é um instrumento de gerenciamento ambiental. De acordo com a Lei 

9.985/2000, que trata sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), as 

recuperações de áreas degradadas estão intimamente ligadas à restauração ecológica, 

cujo objetivo é auxiliar o restabelecimento de ecossistemas degradados, danificados ou 

destruídos. A restauração de processos ecológicos essenciais e a obrigação na 

recuperação do meio ambiente por aquele que o degradar já são preceitos definidos pela 

Constituição da República de 1988, demonstrando assim o quão é imprescindível a 

tutela e preservação do meio ambiente (art. 225, CRFB/88). 

Além disso, desde a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 

no. 6.938/81, a recuperação de áreas degradadas e a proteção à áreas ameaçadas de 

degradação são princípios. Um dos objetivos é a preservação e restauração dos recursos 

ambientais para o uso racional e permanente disponibilidade (art. 4º. Da Lei 6.938/81).

A recuperação ocorre quando o local alterado é trabalhado de modo que as 

condições ambientais acabem se situando próximas às condições anteriores à 
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intervenção. Trata-se de devolver ao local o equilíbrio e a estabilidade dos processos 

atuantes (Decreto Federal 97.632/89). Bitar & Braga (1995) aduzem que recuperação é 

um termo que engloba tanto restauração como reabilitação, além de citarem as técnicas 

que possuem um potencial de degradação relevante. São elas a mineração, disposição de 

resíduos, ocupação de encostas, boçorocas urbanas e rurais, agricultura irrigada e cursos 

e corpos d´água assoreados.  

De acordo com a Embrapa Meio Ambiente, área degradada é aquela que sofreu, 

em algum grau, perturbações em sua integridade, podendo ser de natureza física, 

química ou biológica. Recuperação é a reversão de uma condição degradada para uma 

condição não degradada (Majoer, 1989), independentemente de seu estado original e de 

sua destinação futura (Rodrigues & Gandolfi, 2001). 

Para a recuperação de uma área degradada na sua integridade física, química e 

biológica (estrutura), é necessário, simultaneamente, a recuperação da capacidade 

produtiva (função), seja na produção de alimentos e matérias-primas ou na prestação de 

serviços ambientais. Conforme a natureza e a severidade da degradação, além de todo o 

esforço necessário para a reversão, podem, de acordo com Aronson et al (1995) e 

Rodrigues e Gandolfi (2001), ser consideradas as técnicas de restauração, o retorno à 

condição anterior à degradação ou estado intermediário estável; reabilitação, o retorno a 

estado intermediário daquela que foi degradada; e redefinição ou redestinação, onde é 

necessário uma intervenção antrópica forte por recuperar a área para uso ou destino 

diferente daquela preexistente.  

Na recuperação de áreas degradadas é preciso verificar qual a melhor técnica que 

se adapte para a reintegração das áreas de acordo com a paisagem dominante da região. 

Inclusive, várias legislações sobre o meio ambiente preveem o uso de outras culturas 

para recuperação do solo degradado, possuindo respaldo em várias legislações sobre a 

tutela ambiental. 

O Decreto Federal 97.632/89, em seu artigo 3º, estabelece a finalidade do PRAD, 

Política de Recuperação de Área Degradada, que é o retorno daquele sítio degradado a 

uma forma de utilização em conformidade com um plano preestabelecido de uso dos 

solos, objetivando um meio ambiente estável. 
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Algumas culturas são utilizadas para a recuperação dos solos, existindo estudos 

que demonstram que a cana-de-açúcar pode ser utilizada com essa finalidade, sem gerar 

mais impactos ao meio ambiente. Para a produção de açúcar e etanol, a expansão da 

cultura ocorre majoritariamente sobre áreas degradadas e de pastagens, tornando assim 

essas áreas novamente produtivas e com viabilidade econômica. Staut (2006) informa 

que a cana-de-açúcar possui um sistema radicular diferenciado em relação à exploração 

das camadas mais profundas do solo quando comparado com o sistema radicular das 

demais culturas, principalmente as anuais. E esse sistema está correlacionado com a 

produtividade alcançada principalmente em solos de baixa fertilidade e menor 

capacidade de reter umidade. 

Para Attanasio et al (2006), os efeitos da degradação do solo, da poluição das 

águas, outros tipos de danos ambientais, além do aumento da consciência na população 

da sua dependência do meio ambiente, em relação aos recursos naturais e a qualidade de 

vida, levaram nas últimas décadas a revisão, criação e ampliação de uma legislação 

disciplinadora do uso do ambiente. A legislação procurou dar mecanismos ao Estado 

para atender aos anseios da população por um uso racional, sustentável e permanente do 

meio ambiente, tanto para o meio rural, setor agrícola, como também o comércio, a 

indústria, os serviços, a administração pública e o cidadão comum. 

Em 2013, foi aprovado o Projeto de Lei número 626/2001 pela Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal, que revê 

o Zoneamento Agroecológico – ZAE da cana-de-açúcar e autoriza seu plantio em áreas

alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais na Amazônia Legal. Segundo 

Camelini (2013), através da instalação de usinas de açúcar e etanol, dentre outros 

fatores, é possível alcançar o desenvolvimento por meio de um planejamento integrado. 

Abordando a questão pontual deste trabalho, a recuperação de solos degradados 

através de outras culturas, no ano de 2015 foi editada a lei 13.153/15, nomeada de 

Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos efeitos da seca. Destaca-

se no artigo 2º, inciso VI, o conceito de combate à desertificação, sendo definido como 

um “conjunto de atividades da recuperação ambiental e socioambiental com o uso 

sustentável dos recursos naturais nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, com 

vistas ao desenvolvimento equilibrado” (Brasil, 2015). Dentre os instrumentos deste 
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programa, destaca-se o inciso IV do artigo 6º da lei: “os planos, programas, objetivos, 

iniciativas, projetos e ações voltados à recuperação das áreas degradadas” (Brasil, 

2015). Percebe-se que se trata de questão de importância ambiental, econômica e social. 

A aprovação do projeto pela Comissão do Senado Federal tem por intuito não só 

ampliar a fronteira agrícola para o plantio da cana-de-açúcar como também estimular a 

produção de biocombustíveis no país, com destaque para o etanol. De acordo com o 

artigo 4º do projeto de lei, o plantio de cana-de-açúcar nas regiões degradadas da 

Amazônia Legal possibilita um abastecimento mais eficiente de biocombustíveis no 

território nacional, com um enfoque na região Norte do país, além da distribuição a 

países vizinhos, o que repercute no aumento das exportações brasileiras.  

Em 2012, o Governo Federal Brasileiro criou o Sistema Nacional de Informação 

sobre o Meio Ambiente (SINIMA), criou o cadastro ambiental rural (CAR). O CAR é

uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das 

florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, o planejamento ambiental e 

econômico do uso e ocupação dos imóveis rurais. Inúmeros benefícios são adquiridos 

com a inscrição no CAR como, por exemplo, a possibilidade de regularização de áreas 

de reserva legal, a suspensão de sanções por supressão irregular de áreas protegidas, 

obtenção de crédito agrícola dentre outros (Brasil, 2012). Na Figura 2 é possível 

observar o cadastro ambiental rural no Brasil e Grandes Regiões, tanto no que se refere 

ao realizado quanto ao previsto.

Figura 2 – Cadastro ambiental rural – Área prevista versus realizada por 
regiões geográficas e total Brasil.  

Fonte: Elaboração própria com dados do Serviço Florestal Brasileiro (2016). 
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Em 2016, no mês de maio, o Sistema Florestal Brasileiro divulgou o resultado do 

CAR realizado. Até o dia 31/05/2016, 91% das áreas rurais brasileiras já tinham 

realizado o CAR, correspondendo a 359,6 milhões de hectares. Na região Norte do país, 

foi previsto um total de 93,7 milhões de hectares de área cadastrável, tendo sido 

superado em 22,7%, atingindo 115 milhões de hectares cadastrados (Figura 02).  

No âmbito dos estados brasileiros, alguns já possuem programas estaduais de 

fomento à recuperação de áreas degradadas. Em 2014, o Estado de Rondônia, através da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, editou a Lei Estadual no.

3.437/2014, onde, em seu artigo 6º, inciso VI, dispõe acerca da prática da aquicultura

para a recuperação da mata ciliar (SEDAM, 2014).

Recentemente, em março de 2016, o Estado do Mato Grosso do Sul criou o 

Programa Estadual de Recuperação de Pastagens Degradadas, denominado “Terra Boa”

(Decreto Estadual no. 14.424/16), cujo objetivo é viabilizar a produção em áreas de 

pastagens recuperadas através de incentivos fiscais, sendo, no caso, a isenção de 

determinado imposto (ICMS). O principal objetivo deste programa é recuperar no prazo 

de cinco anos, o potencial produtivo de dois dos oito milhões de hectares de pastagens 

que apresentem algum grau de degradação no estado do Mato Grosso do Sul.

4. A TUTELA AMBIENTAL EM PORTUGAL

A Constituição da República de Portugal, no seu artigo 66, prevê não só o 

desenvolvimento sustentável como também a utilização de políticas públicas para o uso 

racional do meio ambiente, sendo um dever do Estado e de todos os cidadãos (Brasil, 

1988). 

Segundo Tavares (2013), apenas em 1987 com o advento da Lei de Bases do 

Ambiente para questões ambientais é que houve o início do processo de 

institucionalização de políticas públicas ao meio ambiente (Lei n.º 11/87, de 07 de Abril

de 1987). Importante destacar que apenas após as cheias de Lisboa, ocorridas em 1967, 
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é que Portugal começa a ver a importância que a tutela ambiental possui (Tavares, 

2013).

Soromenho-Marques (2005) aponta a entrada de Portugal na Comunidade 

Econômica Europeia, em 1986, como um divisor de águas para a preocupação 

ambiental. O país recebeu linhas de financiamento comunitário que foram conjugadas a 

mecanismos políticos e jurídicos, imprescindíveis naquele momento a fim de efetivar os 

princípios da coesão econômica e social. Ramos Pinto (2006) destaca que a Lei de 

Bases do Ambiente e a Lei das Associações de Defesa do Ambiente (Lei n.º 10/87) são 

os dois diplomas fundamentais para a aceleração processo de institucionalização das 

políticas públicas de ambiente (Amaral, 1994). 

O ano de 1987 é tido como o Ano Europeu do Ambiente, onde há um crescente 

interesse da população portuguesa acerca das questões ambientais. Através do Decreto-

Lei no. 48/95 (Código Penal Português), o ambiente passa a ter uma tutela jurídico-

legal, sendo previsto os crimes ecológicos, que são aqueles crimes de dano contra a 

natureza e crimes de poluição (Tavares, 2013).  

O Plano Nacional de Política de Ambiente é criado em Portugal no ano de 1995, 

no qual a interação entre ambiente e sociedade possui grande importância, além de 

prever o princípio da responsabilidade partilhada, reforço nos mecanismos de 

participação da sociedade civil nos processos decisórios. A educação ambiental passa a 

ter um caráter primordial, sendo prioridade da política de ambiente (Nunes Correia, 

1995). 

Inúmeras outras legislações surgem, muito por influência da própria Comunidade 

Europeia, até que em 2007 é criada a Agência Portuguesa do Ambiente (Decreto-

Regulamentar no. 53/2007) visando uma maior eficácia na gestão de políticas de 

ambiente, desenvolvimento e acompanhamento na execução de políticas de combate às 

alterações climáticas e emissões de gases poluentes, avaliação de impacto ambiental, 

resíduos, prevenção de riscos dentre outros (Tavares, 2013).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imprescindível aqui informar que os Programas de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) são importantes instrumentos da gestão ambiental para todos os 

tipos de atividades antrópicas. Neste sentido, equipes multidisciplinares devem ser 

reunidas para a execução de programas voltados à recuperação e restauração ambiental, 

aliando estratégias conservacionistas que resgatem o potencial biológico e 

socioeconômico da área. 

Percebe-se que com o advento da Constituição da República de 1988 e o Código 

Civil de 2002, com a constitucionalização do direito privado, adotou-se a tese da posse-

social e a valorização da função social da propriedade no Brasil. A propriedade deixa de 

ter um interesse pessoal, subjetivo apenas, passando a ter um cunho social, onde o 

interesse coletivo prevalece em prol do individual. 

É importante destacar que se as áreas degradadas forem recuperadas não haverá 

mais necessidade de desmatar mais uma única árvore, conforme o MMA. A partir da 

existência de políticas públicas incentivadoras do desenvolvimento regional e 

econômico, é possível um melhor e maior crescimento de áreas antes tidas como 

“mortas”, evitando assim uma desertificação destes locais.

No Brasil, quanto à responsabilização pela degradação ocorrida, além da 

publicação em 2015 da lei federal que trata da Política Nacional de Combate à 

Desertificação, que imputa sanções àqueles que degradam áreas antes cultiváveis, desde 

a Constituição da República de 1988 há previsão expressa de imputação de 

responsabilidade aos causadores dos danos. Isso foi repetido no Novo Código Florestal 

em 2012 e em outras inúmeras legislações acerca do tema. 

Com relação às políticas ambientais adotadas por Portugal, percebe-se que houve 

forte influência do Direito da União Europeia e do Direito Internacional na área de meio 

ambiente. Apesar de inúmeras legislações para tutela ambiental portuguesa terem 

surgido nos últimos trinta anos, desde a década de 80, constata-se claramente a forte 

influência da política externa nas suas criações.  

Muito ainda há a ser feito tanto no Brasil quanto em Portugal acerca da tutela 

ambiental, principalmente visando uma efetividade nas políticas públicas adotadas para 



456    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

respeitar os princípios constitucionais da função social e proteção ao meio ambiente em 

ambos os países. Neste sentido, sugere-se novos estudos que possam apontar e discutir o 

potencial socioeconômico da efetiva implementação dessas políticas. 
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RESUMO: A apelação Dieta Mediterrânica, património imaterial da humanidade, 
atribuída pela UNESCO, é uma boa oportunidade para revisitar e reaprender os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem das chamadas sociedade e regiões 
tradicionais. Neste artigo e a pretexto da apelação Dieta Mediterrânica vamos 
reinterpretar os “sinais distintivos territoriais”, quais artefactos soltos do barrocal serra 
algarvio e, a partir deles, recombinar os recursos intangíveis e tangíveis da região e 
averiguar se existem condições para pôr em marcha uma região cognitiva dotada de 
inteligência colectiva territorial (ICT). O objectivo é criar uma nova economia de rede e 
visitação no barrocal serra algarvio com base numa metodologia de análise que aqui 
designámos como “decálogo ICT” e que pode ser aplicada, por exemplo, no âmbito das 
futuras DLBC rurais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sinais distintivos territoriais (SDT), inteligência colectiva 
territorial (ICT), cultura virtual, desenvolvimento local de base comunitária (DLBC). 
 
                                                           
1 Este texto está redigido de acordo com a antiga ortografia. 



462    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

ESADR 2016 

Politecnic Institute of Coimbra – Agrarian School 

Coimbra, September, 7th – 8th, 2016 

 

THE SECOND RURALITY AND CRATIVE TERRITORIES: THE 

CASE STUDY OF THE MEDITERRANEAN DIET 
ANTÓNIO COVAS 

University of the Algarve – Full Professor - Faculty of Economy – Researcher of the 
Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics (CIEO), Portugal, 

acovas@ualg.pt 
 

MARIA DAS MERCÊS COVAS   
University of the Algarve – Associated Professor – Researcher of the Research Centre 

for Spatial and Organizational Dynamics (CIEO), Portugal, 
mcovas@ualg.pt 

 
Conference topic: 1. Cooperation, rural development and governance 

ABSTRACT: The label Mediterranean Diet, immaterial heritage of UNESCO, is a very 
good opportunity to revisit and relearn the development and learning process of the so 
called traditional societies. In this sense, we are going to re-interpreter the “territorial 
distinctive signals" and recombine the tangible and intangibles resources of the 
Barrocal Algarve region and to understand which are the conditions to move forward a 
new cognitive region with a territorial collective intelligence (TCI). The main goal is to 
create a new visiting network economy based on an analytical methodology call “TCI” 
which can be applied on the local and rural programs known as “DLBC”. 
 
KEY WORDS: territorial distinctive signals, territorial collective intelligence, virtual 
culture, local development community based. 

 

INTRODUÇÃO 

 A apelação Dieta Mediterrânica, que nos foi atribuída pela UNESCO, não é, 

ainda, um conceito funcional e muito menos um quadro concreto de actuação territorial. 

Todavia, a apelação “património imaterial da humanidade” encerra um complexo de 

evocações, intuições, sentimentos e factos simbólicos que, em si mesmos, nos podem 

ajudar a desbravar um caminho muito prometedor para o desenvolvimento de regiões 

mais desfavorecidas. Em artigo anterior (Covas & Covas, 2015b) já fizemos uma 

primeira incursão ao rural tradicional algarvio para explorar esse potencial imenso 

contido na denominação “património imaterial” usando, para o efeito, os conceitos de 
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cadeia de valor e economia das redes cujo significado e alcance se inscrevem no grande 

movimento de transição para a sociedade colaborativa e a formação de territórios-redes 

(Covas & Covas, 2014a). Neste artigo retomamos a apelação Dieta Mediterrânica para 

explorarmos uma linha de rumo que reconfigura as anteriores, a saber, a noção de 

inteligência colectiva na linha, sobretudo, de Pierre Levy (Levy, 1997) e que nós 

adoptámos aqui como "inteligência colectiva territorial" (ICT). Para testar este conceito 

escolhemos como objecto de estudo o universo das associações de desenvolvimento 

local (ADL) que têm a seu cargo a gestão dos grupos de acção local (GAL) que, como 

sabemos, administram a chamada "abordagem Leader" no âmbito dos programas de 

desenvolvimento local e rural em vigor. Para o efeito, aplicámos a estes colectivos 

territoriais uma metodologia que designámos de "metodologia ICT", em dez pontos e 

sob a forma de entrevista semi-directiva, tendo em vista apurar o potencial de ICT que 

"mora" nesses agrupamentos e de que forma é extraído e utilizado para administrar mais 

racionalmente estes colectivos territoriais. Os resultados preliminares apresentados 

referem-se apenas às ADL/GAL do Algarve mas este é um trabalho de maior fôlego que 

estamos a realizar e que envolve as ADL/GAL de outras regiões do país. 

Em abono da nossa tese, importa dizer o seguinte. É fundamental perceber o 

momento em que surge o Programa Europeu LEADER (início dos anos noventa) e 

compreender, igualmente, o estádio de desenvolvimento em que se encontrava "o 

mundo rural português" por comparação com os restantes Estados membros da União 

Europeia (Covas & Covas, 2012). É preciso não esquecer que o rural português é um 

rural tardio, em desconstrução no princípio dos anos noventa, porque, muito 

simplesmente, as nossas prioridades políticas já eram de outra ordem, isto é, urbanas e 

industriais. Na mesma altura, o rural europeu tinha na sua base uma agricultura mais 

ordenada e desenvolvida e, portanto, uma economia rural mais apta para fazer o linkage 

das suas diversas actividades. A agricultura portuguesa, ao contrário, mal ordenada, 

difusa em termos de aglomeração agro-industrial e sem uma retaguarda associativa 

digna desse nome ficou expectante para efeitos de urbanização e prestou-se à confusão 

periurbana que se seguiria. É neste contexto que surge o programa LEADER. 

 

 

 



464    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

A APELAÇÃO DIETA MEDITERRÂNICA, UMA FONTE DE INTELIGÊNCIA 

COLECTIVA TERRITORIAL 

 

A Dieta Mediterrânica é uma construção social e cultural milenar. Desde sempre, 

o homem mediterrânico necessitou de todo o seu engenho e arte para lutar contra a 

escassez de água e alimentos. É deste relacionamento intenso e através desta 

aprendizagem constante que se vão modelar os hábitos alimentares dos diferentes povos 

desta região. A dieta mediterrânica é, portanto, uma cultura alimentar adaptada à 

escassez, é um modo de produção e conservação de alimentos ajustado a uma natureza 

hostil, é, finalmente, um modo de viver a vida, pela sua convivialidade e especial 

sociabilidade. 

No artigo 2º da Convenção da UNESCO sobre património cultural imaterial pode 

ler-se (UNESCO, 2003): 

1. Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, 
artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os 
grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante 
do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 
função do seu meio, da sua interacção com a natureza e da sua história, incutindo-
lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse modo, 
para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. 
Para os efeitos da presente Convenção, tomar-se-á em consideração apenas o 
património cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos 
internacionais existentes em matéria de direitos do homem, bem como com as 
exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos. 
2. O “património cultural imaterial”, tal como definido no número anterior, 
manifesta-se nomeadamente nos seguintes domínios: 
a) Tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património 

cultural imaterial; 
b) Artes do espectáculo; 
c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos; 
d) Conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo; 
e) Aptidões ligadas ao artesanato tradicional. 
 
3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visem assegurar a viabilidade do 
património cultural imaterial, incluindo a identificação, documentação, pesquisa, 
preservação, protecção, promoção, valorização, transmissão, essencialmente 
através da educação formal e não formal, bem como a revitalização dos diferentes 
aspectos desse património. 

 

As definições da Convenção reportam-se, portanto, a um conceito de património 
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imaterial que não se reduz a um mero acto conservacionista. Estamos a falar de um 

património imaterial que poderíamos designar de comunitário ou comunitarista, um 

património do quotidiano e, como tal, um património dinâmico, criativo e em 

permanente mutação. Todavia, esta perspectiva abrangente do património imaterial 

levanta sérias questões científicas, técnicas, processuais e procedimentais que colocarão 

grandes dificuldades ao trabalho de intermediação e cooperação da própria UNESCO, 

em especial, a harmonização mínima necessária a uma base comum de inventariação e 

classificação dos bens e serviços culturais e patrimoniais. 

 

De acordo, ainda, com a decisão da UNESCO de Dezembro de 2013: 

 
A dieta mediterrânica envolve uma série de competências, conhecimentos, rituais, 
símbolos e tradições ligadas às colheitas, à safra, à pesca, à pecuária, à 
conservação, processamento, confecção e, em particular, à partilha, à 
convivialidade e ao consumo dos alimentos. Comer em conjunto é a base da 
identidade cultural e da sobrevivência das comunidades por toda a bacia do 
Mediterrâneo. 

 

Estamos na região do Algarve, sede da candidatura à UNESCO através da cidade 

de Tavira. O ano 2014 foi, entretanto, considerado o Ano Internacional da Agricultura 

Familiar. Dito isto, como é que a apelação Dieta Mediterrânica pode inspirar e 

promover a inteligência colectiva territorial? São pertinentes as seguintes interrogações: 

Como é que a apelação “património imaterial da humanidade”, conjunto de signos 

distintivos, proveniente de uma organização internacional como a UNESCO, pode 

aproveitar à agricultura familiar e promover as pequenas economias locais da região 

algarvia? 

Como é que as especificações e o plano de salvaguarda desta certificação 

internacional podem ajudar a modernizar e a promover a agricultura familiar e as 

pequenas economias da região do Algarve sem as segregar ou excluir? 

Que estratégias, regional e multilocal, podemos desenhar para levar a cabo a 

“grande aliança” entre a educação para a saúde alimentar, o desenvolvimento da 

agricultura familiar e das pequenas economias locais do interior e a promoção do 

património imaterial das suas culturas respectivas? 

Esta "grande aliança" a quatro dimensões - saúde pública, modernização da 

agricultura familiar, desenvolvimento das economias locais, cultura e criatividade dos 
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territórios - é o cerne da dieta mediterrânica e é ela que deve servir de inspiração à 

formação da inteligência colectiva territorial e, desde logo, prevenindo que se 

intensifique a erosão do padrão alimentar da dieta mediterrânica, que uma apelação 

internacional de prestígio seja trocada, com ligeireza, por pop-festivais de culinária 

mediterrânica, que as economias locais e a agricultura familiar sejam abandonadas à sua 

sorte, que as culturas locais, enfim, sejam abastardadas para dar lugar ao mau gosto e ao 

kitch mediterrânico para “turista ver” (Covas & Covas, 2015b). 

 A Dieta Mediterrânica é um conceito que atravessa a região algarvia em toda a 

sua extensão, do património imaterial como representação simbólica até ao património 

material como suporte da dieta mediterrânica. É preciso, pois, perceber que não se trata 

de duas realidades distintas, mas de duas faces da mesma realidade e que preservar o 

património imaterial equivale a conservar e desenvolver o património material. 

A Dieta Mediterrânica enfrenta, desde já, grandes desafios, alguns bens visíveis 

no anfiteatro algarvio: uma edificação dispersa recorta o território de forma desordenada 

e degrada a utilização do capital fundiário; o poder de controlo do capital imobiliário 

afecta a conservação e o uso múltiplo do capital natural; uma intensificação técnica e 

tecnológica empobrece os atributos biofísicos dos ecossistemas e do território, ao 

mesmo tempo que reduz a provisão de serviços ambientais na região. 

Em relação à Dieta Mediterrânica podemos dizer com propriedade, a cada 

velocidade a sua cultura. Por isso, podemos dizer, a Dieta Mediterrânica precisa, com 

alguma urgência, de um plano de preservação que a proteja dos “riscos morais” de curto 

prazo, pois há sempre alguém disposta a sacrificá-la no altar da hipervelocidade e do 

consumo indiscriminado. A Dieta Mediterrânica tem aqui um dos seus maiores desafios. 

Depois da biopolítica do século XX feita de limpeza, higiene, rastreabilidade e 

certificação, na biopolítica do século XXI tudo pode ser produzido e reproduzido. Neste 

contexto, como fica a Dieta Mediterrânica? Uma presa fácil da política de velocidade e 

das tecnologias de substituição, um local de refúgio para os mais avisados, ou, um estilo 

de vida e um padrão alimentar geralmente aceites pela população? Escapará a dieta 

mediterrânica à política de normalização do capitalismo actual que visa transformar-nos 

a todos numa espécie de “proletários do sistema capitalista em modo monocultural”? 

(Covas & Covas, 2015b). 
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A EMERGÊNCIA DA INTELIGÊNCIA COLECTIVA TERRITORIAL  

 

As organizações têm inteligência colectiva, as colectividades territoriais têm 

inteligência colectiva territorial. Como é óbvio, a dose de inteligência é variável, o 

processo de aprendizagem cognitiva é fundamental. Entretanto, a emergência da cultura 

digital e virtual alterou a natureza e o alcance da inteligência colectiva que se tornou 

mais colaborativa e distribuída (Rifkin, 2014a). A questão nuclear passou a ser o 

conhecimento do potencial colaborativo disponível e a formação de um actor-rede capaz 

de pôr em movimento esse potencial de colaboração. 

Neste contexto, a dieta mediterrânica é, pela sua oportunidade e complexidade, 

um excelente pretexto para discutir a "emergência de uma inteligência colectiva 

territorial (ICT)", uma vez que permite vários ângulos de abordagem e diversas grelhas 

de leitura nem sempre convergentes ou concordantes. Vejamos algumas dessas grelhas 

de leitura que alimentam cognitivamente a formação da inteligência colectiva territorial: 

 

- A imanência do capitalismo está obrigada a criar permanentemente novas 

oportunidades de negócio; a dieta mediterrânica pode emergir, portanto, como mais uma 

oportunidade de negócio interessante; neste contexto, a dieta mediterrânica pode já 

estar, sem o saber, em rota de colisão com o "capitalismo estabelecido", em luta 

porventura muito desigual, ou então à beira de ser capturada como mais uma inovação 

ou “uma nova promessa” de desenvolvimento regional; 

 

- Por outro lado, a atribuição desta apelação internacional é um desafio muito 

interessante para uma certa “sociologia política local e regional”; nesse sentido, 

ninguém aprovaria que a dieta mediterrânica fosse conhecida como a história de uma 

captura e de uma enorme dissimulação, por mais sucesso e brilhantismo de que a 

operação fosse coroada; ao contrário, a dieta mediterrânica poderia ser o exemplo 

eloquente de uma produção social de qualidade, que melhora o bem-estar material das 

populações locais e valoriza o património material em que assenta, justificando, dessa 

forma, a apelação internacional que lhe foi conferida; 

 

- Em terceiro lugar, a dieta mediterrânica pode ser uma excelente entrada para a 
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sociedade colaborativa e sabemos como a ICT é tributária das redes sociais; no seio da 

sociedade da informação e do conhecimento, nesse novo caldo de cultura, nasce 

progressivamente a “Sociedade Co”, um grande movimento societal e social em redor 

dos valores do conhecimento, colaboração, comunidade, comunicação, comunhão, 

confiança, convivialidade e congratulação; esta é uma grande oportunidade para a 

inteligência colectiva dos territórios, uma espécie de ética territorial ao serviço das 

zonas mais desfavorecidas; 

 

- Em quarto lugar, temos de estar avisados para a "armadilha do normativismo"; 

os territórios, tal como os conhecemos e praticamos, estão muito assentes no problem-

solving e na policy, isto é, são muito mais normativistas; pelo contrário, os territórios 

cognitivos assentam mais no problem-saving, ou seja, numa abordagem assente mais na 

politics e na polity; as associações de desenvolvimento local que administram grupos de 

acção local têm de adquirir a sabedoria de uma dosagem apropriada entre factores 

normativos e factores cognitivos para poderem aprender e progredir para lá da 

contingência e da transcendência dos programas de apoio público; 

 

- Em quinto lugar, a dieta mediterrânica implica para a ICT uma nova atitude em 

matéria de comunicação, se quisermos, uma nova "teoria do agir comunicacional" para 

citar o filósofo alemão Jurgen Habermas; e porquê? Porque os territórios são, 

simultaneamente, comunidades online e offline, isto é, o campo das suas possibilidades 

está para lá dos seus limites e fronteiras e é esse “campo de compossibilidade” que 

define os territórios como espaços de construção de arranjos colaborativos. 

 

- Por último, a dieta mediterrânica pode ser um excelente pretexto para 

modernizar o rural tradicional algarvio e, sob esse pretexto, impulsionar a criação de um 

"actor-rede dedicado" para promover a ICT, em especial nos seus aspectos mais 

criativos e culturais mas, também, na regulação dos procedimentos que conduzem à 

formação da inteligência colectiva, ela própria. 

 

A emergência de uma inteligência colectiva territorial, a partir dos "territórios 

leader" é uma espécie de "nova fronteira" para os territórios locais e rurais que são 
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representados pelas associações de desenvolvimento local e rural. Na sua grande 

maioria as ADL são filhas directas dos programas Leader, numa primeira fase, e dos 

programas de desenvolvimento rural financiados pelo fundo europeu de 

desenvolvimento rural, numa segunda fase. De algum modo, as ADL foram 

transformadas, com o tempo, em extensões técnico-administrativas da administração 

central e regional. Ora, o que aqui se diz e reflecte é muito diferente. Não se trata da 

transcendência de um programa fabricado em Bruxelas ou em Lisboa mas da 

prevalência ou imanência de uma inteligência colectiva territorial que cria uma auto-

referência e que é politicamente competente para reflectir sobre a modernização do rural 

tradicional algarvio e a partir dessa reflexão deduzir um programa de desenvolvimento 

rural para a região do Algarve onde se encaixam as três DLBC rurais entretanto 

aprovadas. 

No plano do desenvolvimento territorial, a emergência da inteligência colectiva 

territorial será directamente tributária da nova ecologia institucional e comunitária dos 

territórios-rede e, de uma maneira geral, das comunidades de autogoverno (Covas & 

Covas, 2014b). Estamos a falar da capacitação de comunidades cognitivas de 

autogoverno que lidam, por exemplo, com os clubes de produtores e consumidores, os 

mercados solidários e sociais, a criação de moedas paralelas, a interacção de 

comunidades online e offline, a formação de mercados de trabalho para lá dos 

“mercados oficiais do emprego”, a formação de amenidades em articulação com a 

provisão de serviços ecossistémicos, finalmente, com a formação de actividades 

criativas e culturais a coroar todo o edifício comunitário e territorial. 

Quando falamos da necessidade de uma inteligência colectiva territorial é desta 

complexidade e contingência que falamos. Cuidado, não se trata de um fruto do acaso 

ou de uma emergência de geração espontânea. A modernização do rural tradicional 

algarvio e as novas cadeias de valor da dieta mediterrânica são, como já dissemos, um 

excelente pretexto para fazer uma pequena "revolução cognitiva" nas prioridades 

políticas, sociais e ambientais da região onde se incluem, obviamente, as ADL e os 

territórios leader, pois estamos convencidos de que poderão contribuir para mitigar e 

contrariar os riscos climáticos e ecológicos associados ao despovoamento destes 

territórios. Dessa modernização reflexiva e desses territórios que pensam emergirá a 

inteligência colectiva que mais nos convém. 
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A CULTURA VIRTUAL E COLABORATIVA E A METODOLOGIA ICT  

  

A emergência da inteligência colectiva territorial faz parte integrante da cultura 

virtual e de rede da sociedade colaborativa. Desde logo, no plano local, municipal e 

intermunicipal (Covas & Covas, 2015a). Assim, no futuro próximo, iremos, muito 

provavelmente, revisitar o conceito de “poder autárquico” no sentido de um poder mais 

lateral e colaborativo, de um par inter pares, agindo, simultaneamente, em comunidades 

reais, em plataformas digitais, redes sociais e comunidades online. Teremos, assim, um 

município “sem fronteiras”, mais cosmopolita e mais interactivo com os seus 

concidadãos, mais criativo e cultural, menos fiscalista e mais contratualista no plano 

financeiro. Em consequência, a sua organização interna e a sua gestão sofrerão uma 

“pequena revolução”, não apenas na estrutura orgânico-funcional e na relação entre o 

back office e o front office mas, sobretudo, na estratégia de informação, comunicação e 

interacção face às redes colaborativas de que fará parte e que, doravante, constituirão o 

seu novo ecossistema institucional de acolhimento. 
 Nas palavras de Jeremy Rifkin (2014), estamos em transição para a sociedade pós-

capitalista da era colaborativa. Eis alguns dos sinais que se anunciam: o acesso e o uso em vez 

da propriedade e da posse, a economia das redes e das aplicações (app) e os serviços imateriais, 

servidores e utilizadores para lá de vendedores e compradores, a desmaterialização da 

economia, a customização dos clientes pelo seu valor ao longo da vida (life time value), os 

ambientes de trabalho acolhedores e criativos, a colaboração, a partilha e a produção social 

pelos pares, o acesso livre e o financiamento participativo pelas redes. 
Estes sinais anunciam-nos um capitalismo “pretensamente” mais cultural, criativo e 

recreativo onde os cidadãos adquirem simultaneamente uma pluralidade de condições como 

utilizadores, clientes, colaboradores e criativos. Estes sinais abrem o caminho para novas formas 

de inteligência colectiva e mais “poder lateral” emergindo da sociedade civil. Nesta linha de 

argumentação, a sociedade colaborativa ou sociedade “Co” é a sociedade do conhecimento, 

colaboração, comunicação, comunidade, comunhão, isto é, a sociedade dos comuns mas, 

também, da cooperação, confiança, contribuição, convivialidade e congratulação. A sociedade 

“Co” contempla uma gama muito variada de bens e serviços comuns (Kostakis & Bauwens, 

(2014): 
 

- Os consumos colaborativos de recursos ociosos (sharing idle resources); 
- A produção social pelos pares (peer to peer production); 
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- Os serviços partilhados pelas comunidades de utilizadores (sharing economy); 
- O financiamento participativo (crowdfunding); 
- Os espaços comuns de criação criativa (coworking e makerspaces); 
- A aprendizagem e a formação colaborativas (opensourcing); 
- As moedas locais, criativas e complementares (local currencies e creative monney), 

entre outros empreendimentos da chamada economia colaborativa e contributiva 

(sharing ou collaborative ou contributive economy). 
 

O crescimento exponencial da economia colaborativa na última década e sobretudo após 

a grande crise de 2008 é um sinal evidente de que a emergência da sociedade “Co” é “um facto 

social total” da maior relevância societal e civilizacional que vale a pena seguir de perto e 

estudar com a máxima prioridade. 
 

 

 A nova hermenêutica da inteligência colectiva 
 

No plano da epistemologia e da hermenêutica das ciências humanas e sociais, a matéria 

da inteligência colectiva das redes promete-nos uma viagem deveras interessante que nos leva 

da sociedade fronteiriça e disciplinar da “ciência moderna” até à sociedade global e cosmopolita 

do ciberespaço e da cibercultura, uma incursão teórico-epistemológica iniciada por diversos 

autores do capitalismo pós-industrial e pós-moderno (Covas & Covas, 2016). É, todavia, e ao 

mesmo tempo, uma viagem exaltante e inquietante. De um lado, sentimos que uma “economia 

sem peso” é uma contribuição extraordinária para resgatar o nosso planeta e que uma sociedade 

mais colaborativa e partilhada é uma aquisição valiosa para a humanidade inteira. Por outro 

lado, não temos garantias suficientes de que esta transição em direcção ao universo cosmopolita 

gere empatia e confiança bastantes para providenciar o capital social que é necessário para 

realizar a mudança. 
De facto, é preciso não confundir dois planos analíticos. Em primeiro lugar, há 

inegáveis progressos colaborativos e inteligência colectiva variada em ambientes empresariais 

modificados e simulados, em espaços comuns de inovação social e em territórios-rede do 

mundo rural, em resultado da organização de comunidades online e redes colaborativas. Todos 

eles desenvolvem formas de inteligência colectiva que importa aprofundar e monitorar. Em 

segundo lugar, estes progressos ainda não se traduzem em melhorias estruturais de natureza 

colaborativa na sociedade política em geral. Ao contrário, assistimos à eclosão de algumas 

manifestações hostis no espaço público, seja no universo corporativo mais convencional ou no 
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universo mais agressivo das redes sociais que podem arrastar consigo a “tribalização de 

comportamentos na rede” que, no limite, podem conduzir a autênticas guerras entre cibernautas 

e entre estes e as corporações e sindicatos mais conservadores, já para não falar da “guerra 

civil” com os guerreiros das identidades locais e territoriais ou mesmo de actos ligados ao 

cibercrime. 
A cultura digital e a inteligência colectiva não só reclamam um pensamento 

transdisciplinar como solicitam um outro pensamento transdisciplinar, uma espécie de “fusão a 

frio do pensamento disciplinar” (Covas & Covas, 2016), conduzindo-nos em direcção a novos 

códigos de comunicação e linguagem e a um outro “agir comunicacional”. A interacção entre 

comunidades online e comunidades offline é uma fonte inesgotável de ensinamentos, por isso 

falamos, também, de comunidades cognitivas que aperfeiçoam constantemente os seus modelos 

de inteligência colectiva. Finalmente, é bom insistir no lado preventivo e terapêutico destas 

comunidades pois não podemos esquecer o lado tóxico das redes digitais e o risco de alienação 

que elas comportam. Nesta fase de transição, não é demais alertar para o risco moral e o free 

raider que os “novos modelos de negócio” podem implicar e estar atentos, por isso, aos efeitos 

não-intencionais e danos colaterais que lhe são inerentes (Covas & Covas, 2015a). 
Em jeito de síntese final, resumimos aqui o pensamento do filósofo social Daniel 

Innerarity (Innerarity, 2011, 2010, 2009) acerca das sociedades complexas, contingentes e 

cognitivas onde mergulha e opera a inteligência colectiva: 
 

- A crescente virtualização da sociedade torna o tempo quase irreal; 
- Por causa da velocidade é necessário prever o presente; 
- A cultura da simulação debilita a realidade; 
- A sociedade é um assunto interpretativo, precisa de um esforço cognitivo; 
- A sociedade é um campo desestruturado mais próximo do caos que da ordem; 
- É preciso suspeitar para conhecer; 
- Mais do que a evidência e objectividade trata-se da plurissignificação da realidade. 
- O que parece não é, a realidade também precisa de aprender; 
- O mundo actual fornece tantas possibilidades aos optimistas como aos pessimistas; 
- A economia das redes e os bens comuns colaborativos serão a esperança do futuro. 
 

E assim terminamos a nossa pequena viagem pela cultura digital e a inteligência 

colectiva. 
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A aplicação da metodologia ICT aos territórios ADL/GAL 

 

Quando há pouca investigação sobre um território dizemos, geralmente, que os 

seus recursos são escassos ou que o problema não tem a relevância que julgávamos ter. 

Por vezes fazemos alguma investigação mas apenas abordamos uma faceta determinada 

do problema e nem sempre a mais pertinente, Em outros casos, ainda, são os interesses 

corporativos da comunidade técnico-científica que não se identificam com os temas em 

agenda. Quer dizer, em quase todos os casos, são as nossas prioridades e opções 

políticas e técnico-científicas que podem acrescentar problema aos problemas já 

existentes no território. Digamos, para abreviar, que alguns territórios sofrem de um 

défice de atenção e esta "economia da atenção" condiciona imenso a ICT e os bens 

comuns que a comunidade territorial pode oferecer (Covas & Covas, 2014b). 

A este propósito, as associações de desenvolvimento local (ADL) que 

coordenam grupos de acção local (GAL) no âmbito dos programas europeus e nacionais 

de desenvolvimento local e rural têm uma história de vida (praticamente um quarto de 

século) que se confunde com a história de vida dos territórios rurais que são objecto da 

sua intervenção em sucessivos períodos de programação e implementação de fundos 

europeus e nacionais. Ao longo de 25 anos, as ADL/GAL construíram vários níveis de 

inteligência colectiva territorial, ao mesmo tempo que iam repartindo as relações de 

poder local com o universo autárquico e o universo associativo. Esses níveis de 

participação colectiva - a associação propriamente dita, a parceria e o grupo de acção 

local, a estrutura técnica de gestão local, os conselhos locais das câmaras municipais, 

outros conselhos da administração regional - fazem parte da democracia participativa 

local mas num quadro orgânico que é, geralmente, determinado e formatado de fora 

para dentro. Quer dizer, a democracia participativa é unidireccional e a cultura da 

inteligência colectiva que lhe corresponde é do tipo reactivo, parcial e incremental e 

raramente se reporta a um território auto-referenciado, reflexivo e dotado de forte 

inteligência colectiva territorial. 

 Como já dissemos, as associações de desenvolvimento local (ADL) nasceram, 

na sua grande maioria, com o programa de iniciativa comunitária Leader nos anos 

noventa, uns ainda com o LEADER1, a maioria com o LEADER 2, na segunda metade 

dos anos noventa. As ADL passaram assim a gerir "territórios leader", seja sob a alçada 
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do "programa LEADER" ou, depois de 2007, sob a alçada da chamada "abordagem 

LEADER" no âmbito do subprograma 3 do Programa de Desenvolvimento Rural 

(PRODER) e agora do PDR2020. Quer dizer, em cinco períodos sucessivos de 

programação plurianual de fundos europeus e nacionais (um quarto de século), os 

territórios Leader foram objecto de intervenção e atenção dedicada por parte das ADL e 

de Grupos de Acção Local (GAL) constituídos para o mesmo efeito onde têm assento os 

principais actores locais do território leader em questão. 

 Agora que se inicia o quinto período de programação da abordagem LEADER, 

(2016-2020) desta vez sob a forma de programa de "desenvolvimento comunitário de 

base local", (DLBC) rural, a dúvida é legítima e pode ser formulada do seguinte modo: 

na região algarvia, não teria sido possível um grau de colaboração e interacção mais 

intenso entre as três ADL existentes e, portanto, um nível de inteligência colectiva 

superior que proporcionasse a esses territórios um valor acrescentado mais elevado? Por 

maioria de razão, ao fazer uma reponderação dos factores intangíveis que entram na 

composição das cadeias de valor do território algarvio, a denominação da UNESCO faz 

apelo a uma outra recontextualização do rural tradicional algarvio, mais estruturada, 

complexa e cosmopolita, logo, também, a uma outra inteligência colectiva territorial 

mais sofisticada; estão as ADL algarvias preparadas e predispostas para esta nova fase? 

 Este é o desafio. Fomos à procura, a partir da história de vida das ADL/GAL, 

dos elementos de cultura onde mergulha e se desenvolve a ICT. Para o efeito, 

elaborámos um guião de entrevista com dez tópicos e no terreno realizámos entrevistas 

semi-directivas aos coordenadores técnicos das ADL. Eis o guião das entrevistas, sob a 

forma de um decálogo ICT: 

     

O decálogo ICT 

1 - O acto fundador e a natureza dos associados: sócios individuais, associativos e 

institucionais, o mix dos associados. 

2 - As relações de poder: a municipalização, o pacto social e os corpos sociais, a 

autonomia dos órgãos técnicos face aos órgãos sociais. 

3 - O ciclo de vida da ADL: actividade muito focada no programa LEADER, actividade 
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focada em alguns programas específicos ou actividade diversa multiprogramas. 

4 - As parcerias da ADL: mero simulacro de participação, um ritual recorrente e 

repetitivo ou uma genuína participação e formação de inteligência colectiva. 

5 - A capitalização das ADL: organizações completamente institucionalizadas pelos 

programas em vigor ou organizações que se organizam para gerar receitas próprias de 

forma imaginativa. 

6 - A liderança da ADL e o corpo técnico: organizações muito personificadas em líderes 

históricos e carismáticos ou organizações com uma organização mais colegial e 

colaborativa; o prestígio regional e nacional do corpo técnico é reconhecido? 

7 - O ADN da ADL: os sinais distintivos territoriais (SDT), a imagem de marca e o 

prestígio da ADL, o que distingue as ADL umas das outras? Qual é a sua especialidade? 

8 - A sustentabilidade do modelo ADL: institucionalização versus empresarialização, 

formas diversificadas de capitalização e de engenharia financeira; relações 

internacionais e parcerias inovadoras; 

9 - O modo de comunicação ADL: discrição, pouca exposição e pouca visibilidade ou 

maior exposição e publicidade e maior visibilidade política e social. 

10 - A ICT da ADL/GAL: a armadilha do normativismo e da institucionalização 

programática versus uma organização de pendor mais reflexivo, cognitivo e 

empresarial; como fazer o upgrading da organização em termos de inteligência 

colectiva territorial? 

 

ALGUNS RESULTADOS PRELIMINARES E NOTAS FINAIS 

 A primeira impressão, 25 anos depois, é a de um sentimento misto. Por um lado, o 

sentimento de missão cumprida, por outro, a sensação de que fomos à boleia do 

programa LEADER sem termos conseguido uma "genuína economia LEADER". 

Porém, quando verificamos que o "Programa LEADER" não foi verdadeiramente o 

"programa líder" tudo fica mais claro. De facto, para perceber o Programa LEADER 
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temos de o reduzir à sua verdadeira dimensão: não foi concebido para modernizar a 

agricultura, ordenar o território e a floresta, conservar e reabilitar os recursos naturais, 

proteger o ambiente e desenvolver as áreas de paisagem protegida, pois outros 

programas e medidas tomaram a seu cargo essas tarefas. Foi e ainda é um programa 

singelo e monótono e é, acima de tudo, um programa revestido de um grande 

simbolismo, pois foi graças a ele que se criou em Portugal uma verdadeira escola do 

desenvolvimento local e rural, hoje traduzido na criação de 52 associações de 

desenvolvimento local que coordenam grupos de acção local e administram o designado 

desenvolvimento local de base comunitária até 2020. Por vezes, para lá desse 

sentimento do dever cumprido, percebe-se um sentimento contraditório, que se entende, 

algures entre o small is beautiful e o "rural dos pequeninos". 

           Em todos os casos, queremos relevar a competência técnica e a "escola" dos 

nossos interlocutores, mesmo quando era necessário improvisar para responder às 

nossas perguntas mais político-filosóficas. Dito isto, e a partir das entrevistas realizadas 

junto das três ADL/GAL da região do Algarve vamos retirar algumas notas preliminares 

de reflexão que julgamos apropriadas para a formação da inteligência colectiva 

territorial e também algumas notas finais. Elas são, obviamente, da nossa inteira 

responsabilidade. 

- A concepção e a escala do programa: não podemos esperar de um programa aquilo que 

ele não pode proporcionar, embora ele possa funcionar como alavanca de muitos outros 

projectos; como já dissemos antes, o programa ou abordagem LEADER não trata de 

economia agrícola, de economia florestal, de economia dos recursos naturais, de 

economia da paisagem, isto é, de quase tudo o que cria riqueza! 

- A armadilha do normativismo programático: as ADL limitaram-se a "deduzir 

programa" em vez de "induzir programa" mais vezes; se tivessem conseguido uma ICT 

superior poderiam ter influenciado "a sua tradução" para os respectivos territórios. 

- As grandes exigências da governação multiníveis: esta é claramente uma fraqueza da 

governação territorial e não apenas das ADL; todos os programas têm hoje uma 

administração multiníveis que consome tempo e recursos e esta capacitação precisa de 

ser constantemente actualizada sob pena de penalizar os menos atentos e preparados. 
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- Cuidado com o excesso de institucionalização: é um corolário lógico do normativismo 

acima referido e conduz rapidamente à captura burocrática da ADL que fica convertida 

numa extensão administrativa do poder central e regional; o corpo técnico fica retido 

todo o tempo, o trabalho de extensão rural perde-se quase por completo. 

- Uma iconografia própria a cada ADL: as ADL são muito discretas em geral, com um 

grau de exposição muito reduzido, embora este não seja bem o caso das ADL algarvias; 

é nosso entendimento de que as ADL podiam e mereciam extrair mais capital simbólico 

dos seus "sinais distintivos territoriais", isto é, estamos convencidos de que existe uma 

iconografia própria a cada ADL que só uma ICT superior poderia trazer à luz do dia e 

representar de modo mais conveniente. 

- A virtualização dos territórios LEADER: na linha da cultura virtual e digital já 

referida, as três DLBC rurais do Algarve poderão alimentar uma plataforma virtual da 

sua estratégia comum e, em consequência, distribuir aplicações digitais com os 

principais elementos dos seus territórios constitutivos; um "Forum DLBC" pode ajudar 

a criar um canal aberto que alimente permanentemente a inteligência colectiva destes 

territórios. 

- Um actor-rede dotado de poderes efectivos de linkage: o programa LEADER é um 

programa sobre ligações e articulações entre actividades mas, com muita frequência, a 

ADL e o GAL caem na armadilha do normativismo e da institucionalização; uma 

plataforma interactiva de ligação entre as DLBC rurais do Algarve afigura-se decisiva 

para promover uma inteligência colectiva territorial comum às três ADL/GAL. 

 

NOTAS FINAIS 

 Como dissemos ao longo do texto, não podemos pretender de um programa 

modesto resultados excepcionais que ele não está em condições de proporcionar. Feita 

esta advertência, ficamos, porém, surpreendidos com o facto de que um programa 

concebido para fazer o linkage" de actividades da economia rural tenha sido "objecto ou 

vítima?" de muita descontinuação. Com efeito, “fazer ligação onde não há aglomeração 

de actividades” não é tarefa fácil. Por outro lado, ao passar "de programa para 
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abordagem LEADER" o LEADER perdeu dignidade político-institucional e, de algum 

modo, ficou acantonado num subprograma do programa nacional de desenvolvimento 

rural (PRODER). Devido a esta “aparente despromoção”, é legítimo perguntar, até 

quando a "abordagem LEADER", destinada sobretudo ao "rural dos pequeninos", vai 

resistir aos conflitos e à colisão de interesses entre clientelas locais e regionais? Como, 

de resto, se constata já no PDR 2020. 

 Como dissemos na introdução, é preciso não esquecer que o rural português é um 

rural tardio, que está em desconstrução no princípio dos anos noventa, porque, muito 

simplesmente, as nossas prioridades políticas já eram de outra ordem, isto é, urbanas e 

industriais. No caso do Algarve, a frente urbano-imobiliário-turística está há muito na 

origem do desmantelamento do rural tradicional algarvio, em especial no que diz 

respeito ao mercado de trabalho agrícola e florestal do barrocal-serra que inicia, assim, a 

sua migração interna até ao litoral-praia. A hegemonia do modelo urbano-imobiliário-

turístico e a concomitante desconstrução do rural tradicional algarvio criaram uma 

economia fundiária especulativa, uma economia pluriactiva encaixada na sazonalidade 

dos mercados de trabalho e, ainda, uma economia de intermediação agro-florestal que 

prosperou, de forma desigual é certo, na ausência de um associativismo agrícola digno 

desse nome. Esta circunstância histórica leva-nos a dizer que o lançamento do Programa 

LEADER surge já em contraciclo, entre uma mono-indústria turística em consolidação e 

uma economia agro-florestal em desconstrução. Para além de uma economia em 

contraciclo, o Programa LEADER sofrerá várias “descontinuações”, institucionais, 

financeiras e operacionais, que lhe reduzirão a sua capacidade de linkage. 

 Agora que se iniciam os primeiros passos para a implementação das DLBC 

rurais relativas ao Programa de Desenvolvimento Rural 2020, voltamos a ter programas 

com financiamento multifundos e vinculação ao Programa Operacional Regional, uma 

razão adicional para as três ADL/GAL do Algarve considerarem a possibilidade de 

criação de “um grupo de missão trilateral” tendo em vista aumentar a inteligência 

colectiva territorial dos seus respectivos territórios de intervenção. É uma oportunidade 

única que se abre para a economia rural algarvia, em especial, para a virtualização do 

território DLBC e a criação de um actor-rede dedicado mas, também, para montar a 

“engenharia do financiamento colaborativo” da ICT/DLBC e o marketing territorial 

correspondente. 
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POLITICAL ECONOMY OF AGRIBUSINESS IN MOZAMBIQUE:  

THE CASE OF NACALA CORRIDOR AND PROSAVANA 

 

Natacha Bruna1 

 

Mozambique has become one of the most pursued destinations for the implementation of 

large scale investments in the world and a great share of it is intended to agribusiness, 

which gives rise to land conflicts and land management issues especially on the Nacala 

Corridor. The aim of this research is to analyze the political economy of agribusiness 

mainly focusing on the Nacala Corridor stakeholders’ political and economic interests and 

alliances as well as governmental measures and economic policies. 

 

Structural transformations alongside with alliances involving political and business elites 

seeking reproduction of wealth were verified. ProSAVANA is a government triangular 

cooperation program (Mozambique, Japan and Brazil) aiming to promote rural 

development. It is considered to be controversial because of its lack of transparency and the 

change in speeches: from promoting large investments to a small scale farmer focused 

program. ProSAVANA’s Master Plan exhibits irregularities that question its level of 

economic, social and environmental sustainability awakening movements from civil society 

organizations from both countries especially due to the need of additional mechanisms to 

guarantee the rights of land of local communities. 

 

According to field work findings, the increases in land demand due to agribusiness 

investments in the Nacala Corridor induces conflicts between the family farming (small 

scale farmers) and the alternative agribusiness model which, in  some cases, lead to 

deterioration of peasant’s quality of life (reduced access to services, markets, change in 

production systems, disturbance in anthropological values). Following that, alliances are 

established between governments, rural elites and the private sector (external or internal 
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capital) that support rent-seeking elites and primitive accumulation of capital increasing in 

this way the gap between the poorest and the richest. 

 

Key words: Large investments, agribusiness and ProSAVANA. 
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How to design and develop inclusive knowledge and innovation agricultural networks: Lessons 
from the case of the Portuguese Cluster of small-fruits 

Lívia Madureira1, Artur Cristovão1, Dora Ferreira1, Timothy Koehnen1

1 University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)/CETRAD (Centre for Transdisciplinary Development 
Studies), Vila Real Portugal 

The Portuguese Cluster of small-fruits (CSF) has been established with a twofold goal: to 
promote the competiveness and the sustainability of this novel sector in Portugal; and to produce 
and disseminate relevant knowledge, information and innovation, to support the sector 
development. The sector novelty along with its attractiveness for new investors, including small-
scale inexperienced producers, creates defying challenges to the sustainability and inclusiveness 
of this cluster. Its design and implementation addressed those challenges however a number of 
imbalances are present making difficult the network maintenance. Major imbalances result from 
geographic dispersion and the cognitive distance between pioneer farmers and the new-entrants. 
The former are key knowledge and innovation suppliers to the cluster. 

The aims of this paper are threefold: (1) to characterise the Portuguese Cluster of small-fruits 
within its agricultural knowledge network dimension, meaning describing its structure, content 
and dynamics; (2) to identify the aspects that threat this network sustainability; and to discuss 
how these could be overcome, in particular to prevent the exclusion of small-scale producers. 

The actors involved in the network were mapped and then described together with their 
interactions, including their extra-cluster interactions, thorough interviews conducted through 
questionnaires. A social network analysis (SNA) approach has been used to depict the different 
actor´s positions and interactions in the network focusing on the knowledge flows involved in the 
creation and exchange of knowledge.  

The paper results highlight the need to strengthen the public (or public funded) knowledge and 
advisory infrastructure supporting the cluster, making clear that it cannot by itself fill the gaps in 
the Portuguese agricultural knowledge and innovation system (AKIS). Secondly, experienced and 
innovative producers play a key role in these networks. They can be better engaged in this 
networks and act as relevant local knowledge producers and exchangers, acting both as 
gatekeepers or active mutual exchangers in the cluster. Thirdly, the inclusiveness feature of the 
network, by including the small-scale and newly-established producers, depends on stimulating 
the emergence of knowledge sub-networks addressing practical problems where these producers 
can engage and actively learn, and establish linkages with their counterpart experienced and 
innovative producers. The cognitive approximation between these different types of producers 
might be key to prevent the exclusion of small-scale producers from the cluster and eventually 
from the sector. 
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Resumo: Dos impactos das alterações climáticas, às crescentes desigualdades globais, 

as sociedades enfrentam desafios complexos e multidimensionais, enquanto as soluções 

a construir carecem ainda de uma inteligibilidade largamente partilhada. Nas últimas 

décadas, têm-se acumulado evidências científicas que apontam o modelo agro-industrial 

como uma das principais causas dos grandes problemas ambientais e ecológicos actuais, 

e que acarretam outras consequências sistémicas ao nível social e económico. 

Por um lado, porque os factores de produção necessários estão fortemente dependentes 

de recursos fósseis, quer pela sua queima com efeitos ambientais, quer pelo uso 

intensivo sob a forma de produtos químicos de base sintética que, a par de uma 
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actividade intensiva e altamente mecanizada, ameaçam a preservação da biodiversidade, 

dos solos, da água, da segurança alimentar e da saúde humana. 

Por outro lado, o elevado nível de exportações e a deslocalização dos processos 

produtivos, além de induzirem a introdução de aditivos artificiais nos alimentos e o seu 

elevado processamento (estado associados ao aumento de problemas de saúde crónicos 

e consequente sobrecarga dos sistemas de saúde), incorrem também: no esvaziamento 

das culturas e das actividades económicas locais ligadas à área agrícola e outras; no 

aumento do preço final do produto para os consumidores; no empobrecimento dos 

produtores de agricultura familiar que, não conseguido concorrer com empreendimentos 

de grande escala, se vêm obrigados a abandonar a sua actividade e migrar para as 

cidades. Em consequência, aumentam fenómenos de pobreza urbana e de desemprego. 

Por fim, é já reconhecida a relação entre uma maior intensidade dos impactos das 

alterações climáticas sobre regiões e populações em condição de maior vulnerabilidade 

socioeconómica. Em Portugal, este cenário assume contornos delicados, uma vez que é 

um dos países europeus mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas e com 

menor capacidade adaptativa, mas também dada a actual situação de crise económica e 

social, onde se registam, nos últimos anos, taxas elevadas de desemprego e pobreza. 

Um dos principais argumentos defendidos a favor do desenvolvimento do modelo 

agroindustrial tem sido o fim da fome e a necessária resposta ao aumento demográfico. 

Contudo, segundo dados do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas de 2007, 

prevê-se que o número de pessoas afectadas por subnutrição venha a aumentar nas 

próximas décadas, contado com mais 600 milhões em 2080. Muitas destas pessoas 

afectadas são os próprios agricultores, devido à crescente pobreza dos territórios rurais. 

Por outro lado, e paradoxalmente, o nível de desperdício alimentar nas várias fases da 

cadeia pode chegar até 50% em alguns casos. Assim, parece não ser tanto uma questão 

de quanto produzir mas mais sobre como.   

O quadro anteriormente exposto induz, em primeiro lugar, a um questionamento sobre o 

modelo de desenvolvimento actual, baseado na ideia reducionista de que o crescimento 

económico, por si só, traz a garantia de prosperidade e de benefícios alargados para a 

população e cujos benefícios acabariam por corrigir as situações de pobreza existentes. 

São já evidentes, quer por via de dados científicos, quer de dados produzidos por 
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organizações mundiais de referência como a OCDE, o Banco Mundial, a FAO e as 

Nações Unidas, que este modelo produz desigualdades profundas e que não consegue 

resolver o problema da fome. Por exemplo, em Portugal, têm surgido evidências 

científicas sobre a ocorrência de situações de insegurança alimentar entre famílias 

carenciadas e, simultaneamente, evidências sobre o elevado índice de desperdício 

alimentar.  

Atendendo ao diagnóstico anteriormente apresentado, é proposta uma reflexão sobre o 

papel que a Agroecologia, enquanto campo interdisciplinar de cruzamento de saberes 

científicos e de outras bases de conhecimento, que procura estudar e desenvolver 

práticas ecológicas de agricultura, que apoiem a transição para modelos de 

desenvolvimento e agricultura sustentáveis, pode comportar. É já longo, diverso e denso 

o corpo teórico e de conhecimentos sobre a Agroecologia, mas também o seu 

reconhecimento institucional enquanto alterativa ao modelo agro-industrial, quer ao 

nível da capacidade em prover alimentos suficientes e nutritivos, da sua capacidade em 

aumentar o rendimento de pequenos agricultores, quer como resposta às alterações 

climáticas. No entanto, a extensão e profundidade das potenciais transformações 

conseguidas dependem também de factores sociais e políticos, uma vez que uma 

transição para uma abordagem agroecológica implicará custos iniciais (embora existam 

experiências de grande sucesso de aprendizagem entre agricultores na América Latina e 

outras regiões que permitem reduzir esse investimento inicial), novas formas de ver a 

própria actividade agrícola e novas formas de gerir a relação entre o urbano e o rural. 

Também dentro da Agroecologia tem-se assistido nos últimos anos ao reconhecimento 

da necessidade em ultrapassar as fronteiras das disciplinas da agronomia e da ecologia 

por exemplo, e integrar outras dimensões sociais e económicas. 

Por outro lado, e por referência ao quadro de problemas anteriormente apresentados, 

verifica-se actualmente um movimento global de emergência de iniciativas que, sob o 

enquadramento de diversos conceitos, perspectivas, abordagens e práticas (Economia 

Solidária, Decrescimento, Relocalização Económica, Permacultura, Economias 

Comunitárias, Agroecologia, Cidades em Transição, entre outras), propõem outras 

formas de organização económica, social que permitam responder à profunda crise 

ecológica actual. São iniciativas de base local e participativa (bottom-up), onde a 

questão alimentar surge frequentemete, enquanto plataforma comum agregadora das 
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várias dimensões da vida humana. São exemplo as Associações de Manutenção de 

Agricultura de Proximidade (AMAP’s), os projectos de Agricultura Suportada pela 

Comunidade (conhecidas por CSA nos países anglo-saxónicos) ou uma nova geração de 

cooperativas integrais. São conhecidas diversas iniciativas em Portugal também, 

propondo novos arranjos das redes alimentares locais, em que os produtores e os 

consumidores têm relações de proximidade, baseadas na confiança, e com práticas 

agrícolas de menos impacto ambiental e ecológico, entre outras. De um ponto de vista 

territorial, estas iniciativas propõem novas formas de participação no desenvolvimento 

local e comportam o questionamento das formas tradicionais de participação cívica. 

Neste sentido, podem constituir fontes de reflexão sobre a actual crise de 

relacionamento entre os cidadãos e as instituições governamentais e potenciar novos 

modelos de governança (entendida aqui por oposição a governação, mas no sentido de 

novas geometrias de relações entre os vários actores territoriais, envolvidos 

colaborativamente em projectos comuns), que possibilitem ultrapassar a alienação entre 

o rural e o urbano e potencia a participação no espaço público e a regulação em parceria 

dos problemas da sociedade entre os vários agentes públicos e privados. Este 

movimento é tanto mais importante quando se verifica que o desenvolvimento local das 

áreas rurais é fundamental para a revitalização social, económica e cultural desses 

territórios, com efeitos concretos sobre os territórios urbanos. No entanto, não está ainda 

assegurada a sistematização e problematização destas experiências, nomeadamente a 

compreensão da sua intervenção por referência ao desenvolvimento sustentável dos 

territórios. 

Emergem assim as questões: podem as redes alimentares locais potenciar a geração de 

economias locais ecológicas e mais resilientes? De que forma os seus actores constroem 

estas experimentações? Que conhecimentos produzem e que aprendizagens podem ser 

mobilizadas para a construção de políticas locais de desenvolvimento comuitário? 

A presente proposta de reflexão surge como enquadramento de um estudo sobre a rede 

alimentar local de Coimbra, procurando conhecer os seus actores, as suas ligações e 

compreender o seu potencial tanto social, como económico, sob a perspectiva holística 

da Agroecologia. Sendo uma investigação exploratória, metodologicamente é 

privilegiada uma abordagem qualitativa e participativa, havendo também uma dimensão 

quantitativa. O processo de investigação divide-se em 4 fases principais. Num primeiro 
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momento, será feito o mapeamento dos sujeitos da rede alimentar e suas relações, por 

via de uma amostragem não probabilística intencional, nomeadamente, uma amostra 

bola-de-neve exponencial, partindo de um conjunto de sujeitos já identificados nas 

diferentes áreas da rede alimentar local (produção, venda, consumo em grande escala, 

etc.). O exercício de mapeamento será realizado nas diferentes freguesias do Concelho, 

procurando, procurando conhecer a localização dos sujeitos, os seus movimentos no 

território e as relações que estabelecem entre si. Posteriormente, será caracterizada a 

rede por via de entrevistas em profundidade, procurado, entre outros objectivos, 

compreender o entendimento dos sujeitos sobre os impactos da sua actividade no 

território em que actuam; as percepções dos sujeitos acerca do valor social, económico, 

ambiental e ecológico da actividade que desenvolvem; e as dificuldades e obstáculos 

que consideram inibir o desenvolvimento das potencialidades dessa actividade.  

Como resultados pretende-se produzir conhecimento útil, que viabilize posteriores 

análises mais aprofundadas sobre aspectos mais particulares desta primeira investigação 

exploratória. Por outro lado, conhecer a diversidade de agentes e actores da rede 

alimentar local e compreender tanto os factores de sucesso, como aqueles que inibem o 

desenvolvimento, ou aprofundamento, de novas iniciativas locais. Deste modo, 

pretende-se potenciar aprendizagens, tanto por via da sensibilização das instituições 

públicas e órgãos de poder local e regional para a promoção e desenvolvimento de 

condições favoráveis à experimentação social e económica da população local; como 

para promover novas vias de diálogo entre os vários actores locais que sustetem 

modelos de governança efectivamente mais participativos. 

Palavras-chave: Agroecologia; Governança; Desenvolvimento; Participação; Rede 

Alimentar. 
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Em Março de 2015, a Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro 

classificou o glifosato, um dos herbicidas mais utilizados em Portugal e no Mundo, como 

“carcinogénio provável para o ser humano”. Isto significa que existem evidências suficientes de 

que o glifosato causa cancro em animais de laboratório, e que existem também provas diretas 

para o mesmo efeito em seres humanos, embora mais limitadas.  

Apesar da nova classificação, a análise da presença deste composto na alimentação e 

no ambiente nunca havia sido estudada aprofundadamente a nível nacional, e o parlamento 

portugês chumba em 2016 a interdição do glifosato no país.  Esta posição estava em linha com 

a decisão inicialmente favorável de Portugal em relação à proposta de revalidação da licença 

do glifosato na União Europeia por mais 7 anos.  

A 29 de Abril de 2016, a RTP, através do programa “Linha da Frente”, revela o estudo 

promovido pela “Plataforma Transgénicos Fora”, uma iniciativa não governamental que 

analisou a presença de glifosato na urina de 26 voluntários portugueses. Os resultados 

mostraram que o glifosato foi detetado em 100% das análises efetuadas, com um valor médio 

de 26.2 ng/ml (nanogramas por mililitro). Tomando como referência a Diretiva da Qualidade 

da Água, o valor encontrado contaminaria a água 260 vezes acima do limite máximo legal. 

Por comparação, este valor foi superior ao valor máximo detetado num outro levantamento 

realizado pela associação “Amigos da Terra”, em 18 países europeus (1.8 ng/ml, cerca de 15 

vezes abaixo dos resultados portugueses).   
A disseminação da peça jornalística com estes resultados colocou a problemática no 

centro da atenção mediática, refletindo-se na mobilização da sociedade civil e na alteração da 

visão política em relação a este tema. Portugal, face aos novos acontecimentos, redefiniu a sua 

posição e admite agora proibir a utilização do glifosato caso se mantenham as indecisões dos 

peritos europeus, face à ainda pouca evidência científica existente.  
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A importância do Feijão Mungo no Suco de Leolima, Sub Distrito 
Balibo, Distrito de Bobonaro – análise da sua Produção e 

Comercialização1 
 

Sebastiana DAHU2, Maria Leonor da SILVA CARVALHO3, Maria Raquel LUCAS 4 

Resumo 

Timor-Leste é um país agrícola onde a maioria da população (85%) depende do sector 
primário para a sua sobrevivência seja através da agricultura, floresta e pecuária, seja da 
pesca. O feijão mungo é um produto agrícola com alguma representatividade na 
alimentação da população timorense. Com o objetivo de analisar a produção e a 
comercialização do feijão mungo, nomeadamente, o rendimento dos agricultores, a 
utilização dos recursos, as formas de financiamento e a comercialização e respetivos 
custos e fazer sugestões de melhorias futuras para a agricultura familiar no suco de 
Leolima, foi desenvolvido um estudo suportado no método descritivo. Os resultados 
evidenciam diferenças entre aldeias na produção total de feijão mungo, no ano de 2013, 
no Suco considerado. A comercialização é realizada, sobretudo no mercado do Sub 
Distrito de Balibo (Leo-Atsabe), a outros agricultores e à venda direta ao consumidor 
final. O rendimento e o bem-estar dos agricultores de feijão mungo apresentam 
diferenças entre aldeias, assim como a utilização dos recursos, do capital próprio para 
financiamento e do trabalho familiar. 

Palavras-Chave: Produção, Comercialização, Feijão mungo, Balibo, Leolima 

 

The importance of Mungo beans in Juice Leolima, Sub District Balibo, District of 
Bobonaro - analysis of its Production and Marketing 

Abstract 

Timor-Leste is an agricultural country where the majority of the population (85%) 
depends on the primary sector for his survival, through agriculture, forest and livestock, 
and fishing. In order to analyze production and marketing of the product including 
mungo bean, farmers' income, resource utilization, forms of financing and marketing 
and related costs and make suggestions for future improvements of the family farms in 
the juice considered, a research project supported by the descriptive method was 
developed. It was developed by collecting and analyzing primary data so as to obtain an 
accurate picture of the real factual situation. The results show differences among 
villages related to the total production of mungo bean in 2013 in Juice Leolima and their 
marketing mainly undertaken in the Sub District of Balibo (Leo-Atsabe) market, and 
other farmers selling directly to the final consumer. The income and welfare of 
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producers of mungo beans differ between villages, as well as the use of resources, 
capital and funding for the use of family labor. 
Keywords: Production, Marketing, Mungo bean, Balibo , Leolima 

 

Introdução 
Timor-Leste é um pequeno país que tem enormes problemas, principalmente 

económicos e de infraestruturas básicas em áreas vitais como irrigação, estradas e 

acessos e organização da produção e dos mercados, que influenciam o andamento do 

desenvolvimento da agricultura. O país tem uma área total de 14.918,88 km2, ocupa 

cerca de metade da ilha de Timor e apresenta uma população total de 1.066.582 

habitantes, dos quais, 541.147 homens e 525.435 mulheres, com uma taxa de 

crescimento anual de 2,41% (DNE, 2010).  

A sua agricultura baseia-se na família como unidade de produção, e é caracterizada 

fundamentalmente pela relação entre o trabalho e a gestão do património familiar, o que 

significa que a mão-de-obra e a terra são pertença da família. É a família que toma as 

decisões de gestão da propriedade rural onde está instalada e da qual retira meios de 

sobrevivência (Tilman, 2012). Os agricultores desenvolvem um conjunto diversificado 

de atividades em que a produção agropecuária representa o elemento aglutinador dessas 

mesmas atividades, que podem ser de natureza económica, social, culturais, ambientais, 

podendo a produção de alimentos não ser a atividade principal (Carvalho et al. 2004), 

ou seja é uma agricultura familiar com um carácter multifuncional.  

O sector da agricultura é a base da economia do país, ocupa 85% da população e 

representa, conjuntamente com as florestas e a pesca, 30% do PIB do país. Apesar de 

uma ligeira diminuição da sua importância relativa no PIB, tal com antes de 1999, as 

exportações de produtos agrícolas representavam a esmagadora maioria das 

exportações, na altura cerca de 90% (UNDP, 2006). A economia timorense é baseada 

numa agricultura de "low input and low output" (FAO/WFP, 2000), sendo também a 

raiz da vida sócio cultural das populações e desempenhando papéis importantes como o 

de manter consistentemente proteção ao ambiente e aos ecossistemas. Inclusivamente o 

governo concede uma elevada prioridade ao desenvolvimento do sector agrícola, sendo 

a meta a atingir níveis suficientes de segurança alimentar até 2020 com a consequente 

redução da pobreza e melhoria da sustentabilidade. Entre a produção de alimentos 

básicos encontra-se o feijão mungo, produzido praticamente em todo o território. 

 



Atas  Proceedings    |    497

 Agricultura na lusofonia  C02

3 
 

Com uma produção total de feijão mungo relativamente baixa (cerca de 3000 

toneladas/ano), importa caracterizar os sistemas de produção e de comercialização e 

encontrar formas de diminuir as perdas pós-colheita e de aumentar a produtividade, a 

área plantada e o acesso aos mercados, sobretudo porque este é um dos produtos com 

potencial para ser exportado (AIP-FCE, 2013).  

Face ao potencial do Distrito de Bobonaro para a produção de feijão mungo e a sua 

expetável importância como fonte de rendimento para os agricultores, o objetivo do 

estudo foi o de analisar e caraterizar a produção e a comercialização do feijão mungo, 

nomeadamente, as suas implicações ao nível do rendimento dos agricultores e da 

utilização dos recursos, das formas de financiamento e custos da comercialização e das 

potenciais melhorias futuras a considerar.  

 

Origem e Características do Feijão Mungo 
O feijão Mungo é uma planta com origem na Índia, da família Leguminosae, cuja 

expansão, segundo o perito botânico Unisoviet Nikolai Ivanovich Vavilov, ocorreu 

sobretudo na Ásia devido ao clima tropical (Taiwan, Tailândia e Filipinas). Dados da 

AVRDC mostram que a produção de feijão mungo nalguns países asiáticos já remonta a 

1972-1973 com valores totais variáveis (India com 392.000 toneladas, Tailândia 

191.000 toneladas, Filipinas 19.000 toneladas e Taiwan 3.000 toneladas).   

Geralmente utilizado para consumo humano ou para alimentação animal sem 

processamento prévio, o feijão mungo é rico em proteínas e de fácil digestão, 

particularmente quando combinado com cereais, por estes compensarem os baixos 

níveis do feijão mungo em ácidos sulfurados e este compensar a falta de lisina dos 

cereais. Contém ainda 7% de proteína e fornece 440 kj de energia por cada 100 gramas 

consumidas. É rico em energia e proteína, sendo pobre em gordura, o que é um sinal 

muito positivo da importância do produto para a saúde humana, para além de ser 

também uma fonte proteica fundamental na alimentação animal e, ainda, os seus 

subprodutos terem aptidão particular para serem usados na fertilização das plantas. 

O feijão mungo é uma planta que se pode adaptar ao clima das diferentes regiões de 

Timor-Leste, podendo crescer e produzir bem na planície e em altitude (500-750m), ao 

nível do mar, e até nas áreas mais elevadas produz, embora com produtividades mais 

baixas. Sendo um tipo de plantação tropical ou subtropical e uma leguminosa, exige 

temperaturas altas (ideal 30-35ºC) e solos argilosos. A pluviosidade pode afetar a sua 
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produção, sendo mais adequada a época da seca e a precipitação média baixa. Nas 

regiões mais chuvosas, a produção pode ser afetada e reduzida e ainda, associada a 

queda das plantas e a uma maior suscetibilidade a doenças, o que não acontece na 

estação seca apesar da necessidade de uma boa irrigação e sistema de regadio. Quanto a 

fatores de produção, o feijão mungo não é muito exigente, podendo ser conseguida com 

baixo nível de uso de fatores e, inclusivamente, por ser uma leguminosa, aumentar o 

nível de azoto do solo. O crescimento ocorre num curto período de tempo pelo que 

permite o cultivo em sistemas integrados e em rotação de culturas com outras plantas 

como por exemplo os cereais (trigo, milho, arroz e outros).  

As áreas de maior concentração da cultura do feijão mungo em Timor-Leste, 

considerando as condições edafoclimáticas que exige, são os Distrito de Bobonaro, 

Covalima, Viqueque, Manatuto, Manufahi e outros, embora em menor escala. Não é 

cultivado em áreas de baixa fertilidade de solo.  

Em Timor-Leste, a produção de feijão mungo ronda os 500 - 1000kg/ha, podendo ser 

inferior a 500 kg por hectare em áreas de planalto ou quando plantado entre as filas de 

milho antes deste ser colhido (como parte de um sistema em associação). A maior área 

de cultivo de feijão mungo  situa-se no distrito Covalima (495 ha e 956,33 ha) sendo a 

menor no distrito de Liquiça (5 ha) no ano de 2006, não apresentando produção os 

distritos de Ermera, Aileu, Ainaro e Oecusse no ano de 2012. A produção total mais 

elevada ocorreu, em 2012 no distrito de Baucau (Quadro 1). 

 

Conceito de Comercialização Agrícola 
As alterações que as atividades de comercialização exercem sobre a matéria-prima 

agrícola são de três naturezas: alterações de forma, tempo e espaço. No primeiro caso, 

intervém o processamento e combinação de recursos produtivos que alteram a forma do 

bem. Nos outros dois casos também se usam os recursos para a criação de serviços de 

armazenamento (transferência do bem ao longo do tempo) e transporte (transferência do 

bem no espaço) (Barros, 2007). 

Como processo social que integra a interação entre distintos agentes económicos e 

instituições, a comercialização é fundamental para o funcionamento do mercado, no 

qual podem coincidir diferentes tipos de canais e estratégias de comercialização, bem 

como, possibilidades de relação disponíveis para o produtor (Waquil et al, 2010). 
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No sector agrícola, produção e comercialização estão fortemente relacionadas, não 

fazendo sentido separá-las, até porque o processo de comercialização implica, entre 

outras coisas, transformações do produto (Barros, 2007). O mesmo autor acrescenta 

ainda que, neste sentido, numa definição mais ampla, a comercialização agrícola pode 

ser considerada como o conjunto de funções ou atividades de transformação e adição de 

utilidade e criação de valor através das quais os bens e serviços são transferidos dos 

produtores aos consumidores.  

Vilela e Macedo (2000) apresentam um circuito de comercialização de mercados 

agrícolas desdobrado em quatro categorias de fluxos e agentes responsáveis pela 

transferência dos produtos entre os produtores e o consumido (Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxos de um Circuito de Comercialização Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                           Fluxo de Bens 

Fonte: Vilela e Macedo, 2000   

 

Os referidos autores afirmam que os produtores agrícolas disponibilizam para o 

mercado, quer produtos destinados ao consumo final, quer outros destinados a serem 

usados como bens intermediários. Consequentemente, podem decidir por circuitos de 

comercialização diretos ou incluir agentes intermediários como, por exemplo, 

agrupamentos de produtores, cujo objetivo é melhorar as condições de comercialização 

dos seus produtos. Quer os agrupamentos quer as associações ou cooperativas atuam 

como grossistas de forma a atingir maior eficiência técnica e económica, além de 

aumentar a influência no mercado e a ligação aos retalhistas. 

Aos distribuidores, grossistas, comerciantes retalhistas, compete a compra de produtos 

agrícolas e pecuários, transformados ou não, bem como a realização de diversas 

operações que permitem a apresentação desses produtos aos consumidores. Os 
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grossistas vendem, em geral, grandes volumes a retalhistas, outros grossistas, grandes 

consumidores e indústrias de transformação. Os consumidores são os agentes 

dinamizadores das mudanças ao longo de um circuito, já que representam os agentes 

economicamente ativos do processo (Vilela e Macedo, 2000).  

A profundidade de um circuito de comercialização depende da sua complexidade, 

nomeadamente do número dos diferentes agentes que intervêm nas diversas atividades e 

processos, sendo variável com a organização do sector, com o produto em questão e/ou 

com as exigências do consumidor. Esta complexidade também pode ter implicações nas 

margens de comercialização. Ainda assim, o intermediário tem um importante papel no 

processo de comercialização dos produtos, pois torna mais fácil para o produtor 

comercializar os seus produtos, já que o intermediário dispõe de um prévio 

conhecimento do mercado. 

 

Metodologia Utilizada 
A abordagem seguiu o método descritivo, escolhido por Dahu (2014) na sua pesquisa e 

suportado na recolha de dados, sua análise e interpretação dos resultados com recurso a 

técnicas estatísticas, conforme indicação de Nasir (1988) e Churchill (1999). Teve início 

com uma pesquisa secundária com ampla revisão da literatura envolvendo componentes 

teóricas e estudos empíricos, estatísticas agrícolas e outros documentos julgados 

relevantes para a caracterização da situação atual. Os dados secundários foram obtidos 

junto de agências governamentais relevantes, incluindo os departamentos de agricultura, 

Escritório Central de Estatísticas (BPS) e do escritório do Distrito. Numa segunda etapa 

foi realizada a recolha de dados primários a agricultores escolhidos através do método 

de amostragem intencional (Purposive Sampling), na área objeto de estudo, o Suco de 

Leolima, Sub Distrito de Balibo, Distrito de Bobonaro e realizada a sua análise 

estatística e interpretação.  

A recolha de dados primários foi realizada através de inquérito por questionário e de 

entrevistas. Os inquéritos, destinados aos agricultores produtores de feijão mungo, 

acompanhados de visitas ao campo, consistiram de um questionário com perguntas bem 

definidas, de forma a obter dados referentes às características gerais dos respondentes, 

às características socioeconómicas da família, às produções agrícola e pecuária, às 

questões socioculturais e às questões ambientais. As entrevistas (informais) serviram 
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para complementar os dados recolhidos a nível do agricultor, e constaram de um 

conjunto de questões colocadas a chefes de Sucos e aos extensionistas em cada aldeia.  

 

A análise estatística, feita com recurso ao programa estatístico SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 21), permitiu descrever a amostra e representar 

de uma forma concisa, sintética e compreensível a informação recolhida. Contudo, a 

opção tomada de amostragem por conveniência não permite generalizar as conclusões à 

população, sendo estas válidas apenas para as unidades da amostra. 

 

Resultados e Discussão  
Caracterização Socioeconómica do Produtor de Feijão Mungo 

Foram distribuídos 100 questionários a produtores de feijão mungo no suco e Leolima, 

Sub-Distrito de Balibo, Distrito de Bobonaro. 

Estes produtores pertencem todos ao grupo étnico Quemak e têm como língua 

materna o Kemak, excepto um que fala Bekais. A maioria dos agricultores (41%) 

tem idade compreendida entre os 44 e os 63 anos, 36% têm menos de 44 anos e 

apenas 23% têm mais de 63 anos, ou seja a maioria dos agricultores encontra-se em 

idade produtiva. Os agricultores são maioritariamente do sexo masculino, havendo 2 

mulheres agricultoras em Raifatuc, 3 em Duaderok e 2 em Bour, ou seja apenas 7% 

pertencem ao sexo feminino. As famílias com menos de 5 membros e mais de 5 são, 

respetivamente, 37% e 38%, havendo 25% de famílias com 5 membros. 

Relativamente ao número de filhos, 38% das famílias tem menos de 3 filhos, com 3 

filhos há 26% das famílias e com mais de 3 filhos há 36% das famílias. 

No que respeita à formação profissional dos agricultores, 97% tiveram formação em 

métodos de produção agrícola, 49% em métodos de produção pecuária, 62%  em 

métodos de conservação da produção e 88% em métodos de venda da produção. O 

tipo de treinamento consistia em discussão em mesa redonda com perguntas e 

respostas (88%), formação dada por extensionistas a um grupo (55%) e através da 

rádio, televisão, jornal ou panfleto (65%). O Ministério de Agricultura e Pescas 

(MAP) fez 63% da formação e as ONG internacionais participaram em 99%.  A 

ocupação principal dos produtores de feijão mungo é a agricultura e apenas 1 é 

chefe de suco. A nível de status familiar, 94% dos produtores são chefes de família 

e 6% são donas de casa. 
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A maioria dos agricultores no suco de Leolima não sabe falar português (69%), 

focando-se especialmente no grupo etário entre os 44 e os 63 anos. O conhecimento 

insuficiente da língua portuguesa dá-se para 26% os agricultores e falando 

razoavelmente português apenas 5% dos produtores e com idades inferiores aos 63 

anos. No que respeita à relação entre os conhecimentos de língua portuguesa e o 

nível e escolaridade dos agricultores, verifica-se que 42% dos produtores com o 

nível primário não sabem (26%) ou têm um conhecimento insuficiente de português 

(16%); 43% não foram à escola e não sabem português e dos 5% que têm o nível 

secundário falam razoavelmente a língua portuguesa. Em educação não formal 

participaram 86% dos agricultores do suco de Leolima. Destes 86%, 90,9% tiveram 

educação não formal menos de um ano, 8 % durante um ano e 1,1 % durante dois 

anos. 

Já no que respeita à formação profissional para o feijão mungo, todos os agricultores do 

suco de Leolima inquiridos fizeram esta formação, tanto em métodos de cultivo como 

em métodos de venda e de comercialização. A formação constou de discussão em mesa 

redonda com perguntas e respostas para a totalidade dos inquiridos, e em 60% dos casos 

também de rádio, televisão, jornal e panfletos. Esta formação foi dada pelo MAP (1%), 

ONG local (13%) e ONG internacional (47%). 

 

Produção de Feijão Mungo 

De acordo com os dados obtidos dos agricultores, a área destinada para a produção de 

feijão mungo no ano 2013 foi, em média de 2,38 ha, e em 2012 esta média foi de 4,82 

ha  (Quadro 1).  

Quadro 1 –Utilização da terra 

 Área para 
agricultura 

(ha) 

Área feijão mungo 
2013 (ha) 

Área feijão mungo 
2012 (ha) 

Média 6,42 2,38 4,82 
Mínima 1,0 0,5 2,0 
Máxima 9,0 5,0 9,0 

Fonte: Dahu, 2014 

 

Na terra em que se faz feijão mungo, as culturas mais frequentes foram o feijão mungo 

e o milho, com 62% e 70% os agricultores a responderem que estas eram as culturas que 

faziam, respetivamente dois anos atrás e o ano passado, e 96% a terem a intenção de as 
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fazerem no próximo ano (Quadro 2). A soja aparece em 2º lugar nas intenções os 

agricultores e o arroz em último lugar. A terra utilizada para o cultivo do feijão mungo é 

própria, e o feijão mungo é plantado sozinho. 

Quadro 2 – Sequência de culturas em percentagem do número de agricultores 

 

Cultura 

% de agricultores 

Dois anos atrás Ano passado Próximo ano 

Milho e Feijão 

Mungo 

62,0 

70,0 

96,0 

Soja 25,0 19,0 1,0 

Arroz 13,0 11,0 3,0 

Fonte: Dahu, 2014 

 

As sementes de feijão mungo são maioritariamente próprias (57%), sendo 43% 

compradas no mercado (37%)  e em lojas (6%). A densidade de sementeira média é de 

17,35 kg/ha, sendo que 42% dos agricultores utilizam quantidades de semente entre os 

10 e os 20 Kg/ha, 27% usam menos do que 10 kg/ha e 31% usam mais do que 20 Kg/ha. 

Existem diferenças significativas entre aldeias no que respeita à densidade de 

sementeira, sendo significativamente diferentes (p-value<0,05) as aldeias de Raifatuc e 

Faturui, Raifatuc e Duaderok, Faturui e Duaderok, Faturui e Bour e Duaderok e Bour   

Os agricultores usam apenas fertilizante orgânico, e não utilizam pesticidas. O conjunto 

de operações culturais utilizadas para a produção de feijão mungo constam de 

preparação da terra, sementeira, capina e colheita e debulha, de acordo com o calendário 

cultural da Figura 2. Assim, 80% dos agricultores fazem a preparação da terra entre 

Outubro e Novembro e apenas 20% fazem entre Novembro e Dezembro; todos os 

produtores fazem a sementeira em Janeiro-Fevereiro; a capina é realizada por 99% em 

Fevereiro e apenas 1% a faz em Março; o mesmo sucede com a colheita e debulha com 

99% dos produtores a fazerem estas operações em Abril e 1% em Maio; finalmente a 

venda é feita por 25% em Junho, 56% em Julho e 19% dos produtores em Agosto. 

Em média, os produtores de feijão mungo necessitam de 9,05 dias de mão-de-obra para 

a preparação da terra, 5,22 dias para a sementeira, 2,31 dias para a fertilização, 5,32 dias 

para a capina, 10,21 dias para a colheita, 3,12 dias para o transporte, 1 dia para a 

debulha e 1,61 dias para o armazenamento. A mão-de-obra utilizada é familiar, 

envolvendo todos os membros da família desde a preparação da terra até à venda 
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(Quadro 3). As operações maioritariamente realizadas pelo homem são a preparação da 

terra (54%), a fertilização (46%) e a venda (52%). Já a sementeira e a capina são 

realizadas principalmente por mulheres, 98% e 35% respetivamente. Homem e mulher 

estão especialmente envolvidos na debulha (48%) e no armazenamento (58%). Todos os 

membros da família participam na colheita. Os utensílios mais utilizados na realização 

da maioria das operações são as catanas, as pás e as enxadas. 

 

Figura 2 – Calendário cultural do feijão mungo 

 
Fonte: Dahu, 2014 

 

Quadro 3 – Tipo de mão-de-obra para a realização das operações culturais (%)  

 
Operação cultural 

Tipo de Mão-de-obra 

Homem Mulher Homem, mulher, 
crianças 

Homem, 
mulher 

Preparação da 
terra 

54,0 13,0 13,0 20,0 

Sementeira 2,0 98,0 0,0 0,0 
Fertilização 46,0 26,0 8,0 20,0 
Capina 15,0 35,0 30,0 20,0 
Colheita 7,0 29,0 39,0 25,0 
Transporte 6,0 28,0 17,0 18,0 
Debulha 19,0 10,0 23,0 48,0 
Armazenamento 4,0 17,0 21,0 58,0 
Venda 52,0 20,0 11,0 17,0 

Fonte: Dahu, 2014 
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Relativamente às necessidades de capital, todos os respondentes disseram necessitar de 

capital para fazer a cultura do feijão mungo. Estas necessidades encontram-se repartidas 

pelas seguintes classes: menos de 50USD (21% dos agricultores), entre 50 e 100 USD 

(75%) mais do que100USD (4%) (Figura 3). Este capital é próprio em 65% dos casos, 

pedido emprestado à família por 30% dos agricultores e 5% pede empréstimo aos vizinhos. 
 

Figura 3 – Distribuição de capital (%) para fazer a cultura do feijão mungo 

 
                                                        Fonte: Dahu, 2014 

 

Em 2013, a área agrícola total das 4 aldeias era de 642 hectares, tendo Duaderok a maior 

área agrícola, a área total dedicada ao feijão mungo era de 238 hectares, também com 

Duaderok a possuir a maior área. Já no que respeita à produção total de feijão mungo, esta 

foi de 273,53 toneladas, sendo que Duaderok produziu 143,5 toneladas (Figura  4). 
 

Figura 4 – Distribuição de produtores, áreas e produção de feijão mungo, 2013, por aldeia 

 
        Fonte: Dahu, 2014 
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Faturui 16 106 67,5 77,9
Raifatuk 20 129 17 25,91
Dua derok 45 291 131,5 143,5
Bour 19 116 22 26,22
TOTAL 100 642 238 273,53
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Quanto à distribuição das classes de produtividade do feijão mungo por aldeia (Quadro 

4), verifica-se que na maioria dos casos as produtividades estão abaixo dos 2000 Kg/ha, 

para todas as aldeias. Verifica-se também que há diferenças entre aldeias relativamente 

a essa mesma produtividade, nomeadamente entre Raifatuc e Faturui, Raifatuc e 

Duaderok e Raifatuc e Bour (Quadro  5). 

 

Quadro 4 –Produtividade do feijão mungo por classes e por aldeia (%) 

Aldeia Classes de Produtividade (Kg/ha)  
Total <2000 2000-3500 >=3500 

Raifatuk 15,0% 0,0% 5,0% 20,0% 
Faturui 16,0% 0,0% 0,0% 16,0% 
Duaderok 45,0% 0,0% 0,0% 45,0% 
Bour 18,0% 1,0% 0,0% 19,0% 
Total 94,0% 1,0% 5,0% 100,0% 

Fonte: Dahu, 2014 

 

Quadro 5 –Diferenças entre aldeias em relação à produtividade do feijão mungo 

 
Aldeia (I) 

Mean Difference 
(I-J) 

 
Std. Error 

 
p-value 

Raifatuc Faturui ,50000* ,13671 ,000 
Duaderok ,50000* ,10953 ,000 

Bour ,44737* ,13057 ,001 
Faturui Raifatuc -,50000* ,13671 ,000 

Duaderok 0,00000 ,11863 1,000 
Bour -,05263 ,13829 ,704 

Duaderok Raifatuc -,50000* ,10953 ,000 
Faturui 0,00000 ,11863 1,000 

Bour -,05263 ,11151 ,638 
Bour Raifatuc -,44737* ,13057 ,001 

Faturui ,05263 ,13829 ,704 
Duaderok ,05263 ,11151 ,638 

Fonte: Dahu, 2014 

 

Os agricultores não vendem toda a produção de feijão mungo, destinando uma parte 

para autoconsumo e ofertas. Assim, 87% dos agricultores destinam menos do que 10 kg 

de feijão mungo para autoconsumo, e os restantes 13% destinam mais do que 10 Kg. 
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Apenas 38% dos produtores oferecem feijão mungo, em quantidades normalmente 

inferiores aos 10 kg, enquanto 62% não oferecem feijão. 

 

Comercialização de Feijão Mungo 

A produção de feijão mungo que não se destina a autoconsumo ou a ser oferecida é 

vendida para os mercados do Sub-Distrito (26%), mercado do Distrito (apenas 2%) e 

para Leo-Atsabe (Agência privada) (72%), não sendo privilegiados os mercados do 

Distrito e do Sub-Distrito (Figura 5). Os produtores de feijão mungo vendem-no por não 

terem condições de armazenamento (36%), para satisfazer necessidades da família 

(56%) e para aproveitarem os preços altos (8%). 

 

Figura 5 – Distribuição da produção por mercado 

 
Fonte: Dahu, 2014 

 

Os preços do feijão mungo não são fixados, porque os agricultores fazem uma 

negociação direta com o comprador. As principais dificuldades encontradas na venda do 

feijão mungo estão relacionadas com a dificuldade de transporte e preço baixo (50% dos 

casos), com a falta de compradores (32%) e na ausência de um mercado local 

permanente (6%) (Figura 6). Relativamente ao custo de transporte, 66% dos agricultores 

acham que é caro e apenas 34% dizem considerar um preço médio.   
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Figura 6 – Principais dificuldades na comercialização do feijão mungo 

 
                                                              Fonte: Dahu, 2014 

 

Quando os produtores vão vender feijão mungo, compram outros produtos para 

consumirem em casa, nomeadamente arroz, açúcar, óleo, areca e calcário, entre outros 

para atender às necessidades da família, gastando na generalidade dos casos (51%) entre 

5 e 10 USD (Figura 7). 

                 

Figura 7 – Distribuição dos gastos (USD$) do agricultor na compra de outros bens  

 
                                                                                    Fonte: Dahu, 2014 

 

Benefício Líquido 

O benefício líquido (BL) é a diferença entre a receita total da venda do feijão mungo e o 

custo total correspondente à sua produção e comercialização. Para calcular a receita 

total com o feijão mungo retirou-se da produção total a parte desta que vai para 

autoconsumo e para ofertas, multiplicando o resultado pelo preço unitário do feijão 

mungo. 

O cálculo do custo total envolve a consideração do custo variável de produção, que no 

caso presente é apenas constituído pelos custos com a semente, o custo fixo de produção 
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em que se consideram os custos com os utensílios e ferramentas, e finalmente o custo de 

comercialização que é constituído pelos custos de transporte não só do vendedor, como 

também do feijão e todas as despesas que o vendedor faz na sua deslocação ao mercado, 

tais como alimentação, bebida, tabaco. 

Uma vez calculados as receitas e os custos referentes a cada um dos produtores, 

calculou-se o benefício líquido de cada um deles. Este benefício líquido é, em média, de 

256,62 USD $, com um valor mínimo de 94 USD $ e um máximo de 2915 USD $. A 

sua distribuição por classes de BL pode ver-se no Quadro 6, cuja análise revela que as 

classes de maior BL se encontram nas aldeias de Duaderok (a de maior área de feijão 

mungo) e na de Faturui. A aldeia de Raifatuk está maioritariamente representada na 

classe de BL mais baixo. 

 

Quadro 6 – Benefício Líquido (USD) do feijão mungo  por classes e por aldeia (%) 

Aldeia Classes de Benefício Líquido (USD $)  
Total 

<1000 1000-2000 >=2000 
Raifatuk           % entre aldeias 
                           % classes BL 

90,0% 
37,5% 

10,0% 
5,7% 

0,0% 
0,0% 

100,0% 
20,0% 

Faturui              % entre aldeias 
                           % classes BL 

6,3% 
2,1% 

25,0% 
11,4% 

68,8% 
64,7% 

100% 
16,0% 

Duaderok          % entre aldeias 
                           % classes BL 

31,1% 
29,2% 

55,6% 
71,4% 

13,3% 
35,3% 

100,0% 
45,0% 

Bour                   % entre aldeias 
                            % classes BL 

78,9% 
31,3% 

21,1% 
11,4% 

0,0% 
0,0% 

100,0% 
19,0% 

Total                  % entre aldeias 
                           % classes BL 

48,0% 
100,0% 

35,0% 
100,0% 

17,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 

Fonte: Dahu, 2014 

 

As diferenças entre aldeias relativamente ao BL são significativas (F=28,254), sendo 

significativamente diferentes as seguintes aldeias: Raifatuc e Faturui, Raifatuc e 

Duaderok, Faturui e Duaderok, Faturui e Bour, e Duadorok e Bour (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Diferenças entre aldeias em relação ao benefício líquido do feijão 
mungo 

 
Aldeia (I) 

Mean Difference 
(I-J) 

 
Std. Error 

 
p-value 

Raifatuc Faturui -1,52500* ,18525 ,000 

Duaderok -,72222* ,14843 ,000 
Bour -,11053 ,17694 ,534 

Faturui Raifatuc 1,52500* ,18525 ,000 
Duaderok ,80278* ,16076 ,000 

Bour 1,41447* ,18741 ,000 
Duaderok Raifatuc ,72222* ,14843 ,000 

Faturui -,80278* ,16076 ,000 
Bour ,61170* ,15111 ,000 

Bour Raifatuc ,11053 ,17694 ,534 
Faturui -1,41447* ,18741 ,000 

Duaderok -,61170* ,15111 ,000 
Fonte: Dahu, 2014 

 

Conclusões e Recomendações 
A agricultura em Timor-Leste apresenta limitações para as comunidades que a praticam 

e que dizem respeito ao rendimento monetário obtido e aos níveis de bem-estar 

usufruído pelas famílias e comunidades, os quais são resultado da associação de um 

conjunto de variáveis que estão diretamente dependentes dos agricultores e de outras 

que lhes são exteriores. 

A produção do feijão mungo faz-se em pequenas explorações familiares, com terra 

própria, com recurso a capital próprio, com utensílios tais como enxadas, pás, sem 

recurso a fertilizantes que não os orgânicos e também sem recurso a pesticidas. A mão-

de-obra utilizada é familiar, encontrando-se todos os membros da família envolvidos na 

produção. As mulheres têm uma participação significativa ou semelhante aos homens 

nas diferentes tomadas de decisão e participação nas atividades de produção, a despeito 

dos seus níveis educacionais serem significativamente mais baixos. O conjunto de 

operações culturais utilizadas para a produção de feijão mungo constam de preparação 

da terra, sementeira, capina e colheita e debulha. A densidade de sementeira média é de 

17,35 Kg/ha, havendo diferenças significativas entre aldeias. Na maioria dos casos, as 

produtividades do feijão mungo estão abaixo dos 2000 Kg/ha, para todas as aldeias 

embora se verifiquem diferenças significativas entre aldeias relativamente a essa mesma 
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produtividade, devidas à diferente localização, fertilidade dos solos e habilidade dos 

próprios produtores.  

Os produtores de feijão mungo não têm uma orientação para o mercado, sendo a venda 

resultante da falta de condições de armazenamento, da necessidade de satisfazer 

carências financeiras da família e/ou, de aproveitar preços altos. Os preços do feijão 

mungo não são fixados, por os agricultores fazerem uma negociação direta com o 

comprador. As principais dificuldades encontradas a nível da venda do feijão mungo 

prendem-se com o transporte e preço baixo, com a falta de compradores e com a 

ausência de um mercado local permanente. 

Melhorias futuras para a agricultura familiar do feijão mungo no suco considerado 

passam por aumentar a produtividade, a utilização dos recursos, o acesso aos mercados 

e os sistemas de comercialização do feijão mungo no Suco Leolima, Sub Distrito Balibo 

e, pelo apoio técnico à produção com melhoria dos serviços de extensão e de formação 

dos agricultores. Importa ainda deter um maior conhecimento da realidade rural e do 

papel da agricultura familiar no desenvolvimento das populações do Distrito de 

Bobonaro.  

Para o Ministério da Agricultura e Pescas RDTL, recomenda-se: 1) Continuar com os 

esforços de dar mais atenção à produção e comercialização do feijão mungo, como 

cultura vital no contexto do desenvolvimento socio cultural, microeconomia das 

explorações familiares, e assegurar a segurança alimentar das comunidades rurais e que 

pode garantir a segurança alimentar do País; 2) Inovar em tecnologia para garantir 

melhorias na produtividade e elevar a produção do feijão mungo; 3) Implementar 

polícias a nível da comercialização do feijão mungo. 

Já para o Ministério da Educação RDTL, sugere-se a utilização do feijão mungo para a 

merenda escolar, em especial nos Distritos em que é produzido, por ser um alimento 

com muitas vitaminas e aminoácidos essenciais, em especial para as crianças e mulheres 

grávidas. 

Para os chefes dos sucos e extensionistas, recomenda-se um maior esforço para garantir 

a produtividade dos agricultores, manter as coordenações entre os chefes dos sucos e 

extensionistas na realização das atividades relacionadas com agricultura como, planear 

os programas, implementar os programas e assegurar a sustentabilidade da agricultura e 

do ambiente, fomentar o uso do sistema de troca dos serviços e garantir a produtividade 

dos agricultores.  
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Para os agricultores, produtores de feijão mungo, sugere-se um maior esforço nas 

atividades produtivas agrícolas e implementação de tecnologias inovadoras de modo a 

assegurar aumento da produção, do rendimento e do bem-estar. 
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COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ  NO DISTRITO DE 
BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS 

FACTORES QUE A  AFECTAM E DA MARGEM DE 
COMERCIALIZAÇÃO1 
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CARVALHO4 
 

Resumo 
O arroz é um dos principais produtos agrícolas produzidos no país, onde os maiores 
centros de consumo em Timor Leste são cidades, sobretudo a capital Díli. A atividade 
de comercialização do arroz é uma das mais importantes na sua cadeia de valor. A 
margem de comercialização, correspondendo à diferença entre preços nos diferentes 
níveis do sistema de comercialização, nomeadamente entre o preço pago pelo 
consumidor e o preço recebido pelo produtor, é um dos tópicos avaliados no presente 
trabalho, assim como os fatores que afetam a margem de comercialização no Distrito de 
Bobonaro, subdistrito de Maliana. Para tal, usou-se uma metodologia que incluiu duas 
etapas de recolha de informação. A primeira, uma de pesquisa secundária, através de 
uma ampla revisão da literatura que envolveu componente teórica e estudos empíricos, 
com a qual se procurou enquadrar o tema da comercialização e os fatores que a 
condicionam. Numa segunda etapa, foi delineada uma pesquisa primária, através da 
aplicação de um questionário aos agricultores do Distrito de Bobonaro principalmente 
no Subdistrito de Maliana e de entrevistas semiestruturadas aos chefes de sucos e 
extensionistas. Os resultados permitem caracterizar os canais e identificar as 
dificuldades ao nível da comercialização do arroz, do preço praticado e dos fatores que 
afetam as margens auferidas pelos produtores e pelos distintos intermediários e agentes 
no processo de comercialização. Apesar das dificuldades e limitações da pesquisa, seja 
pela qualidade da informação estatística e documental recolhida, seja pela falta de 
experiência de investigação e/ou falta de disponibilidade dos entrevistados, permitiu 
retirar algumas conclusões assim como sugerir orientações e pistas de pesquisa futura. 

Palavras-chave: Arroz, Bobonaro-Maliana, Marketing, Comercialização, Margem, 
Timor Lorosae. 
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Rice marketing in Bobonaro District, Subdistrict of Maliana - analysis 
of the factors affecting it and the marketing margin 

Abstract 
The paper aims to analyze the scope and the factors that affect the marketing of rice in 
Bobonaro district, sub-district of Maliana. The marketing activity is one of the most 
important within the value chain of rice, one of the main agricultural products produced 
in the country where the largest consumption centers in East Timor are in cities, 
especially the capital Dili. The marketing margin, corresponding to the difference 
between prices on different levels of the marketing system, in particular between the 
price paid by consumers and the price received by the producer, is one of the topics to 
be evaluated in this study. It is intended to analyze the factors affecting the marketing 
margin, asking whether or not this reflects marketing costs and profit of the producer. 
The methodology used to carry out the work and achievement of the set of objectives 
set includes two stages of gathering information. The first stage of the study includes a 
secondary search through a comprehensive literature review that involved theoretical 
and empirical studies, with which it sought to frame the issue of marketing and the 
factors that condition it. In a second step, a primary survey was designed, by applying a 
questionnaire to farmers in the District Bobonaro mainly in Sub-District of Maliana, and 
semi-structured interviews to heads of juices and extension people. It is expected that 
the results allow to characterize the channels and identify the difficulties in marketing of 
rice, the price charged and the factors affecting the margins earned by producers and 
intermediaries and different agents in the marketing process. Despite the difficulties and 
limitations of the research, either by the quality of statistical and documentary 
information to be collected, or by the lack of and / or research experience lack of 
availability of respondents, it is expected that the results allow to draw some 
conclusions as well as to provide guidelines and clues for future research. 

Key-Words: Rice, Bobonaro-Maliana, Marketing, Margin, Timor Lorosa’e. 

 

1. Introdução 

A agricultura, à qual a maioria da população está ligada e onde o arroz é o 

principal alimento (60%), além do milho, a mandioca, o inhame e a banana (PDN do 

MPF, 2005 e MAFP 2006) tem um papel chave em Timor Leste. O desenvolvimento e 

progresso social de Timor-Leste encontram-se intimamente ligados à agricultura 

(Henriques et al, 2011; Tilman, 2012).   

Com uma produção mundial estimada em 2016 em 746,8 milhões de toneladas 

(FAO, 2016), o arroz é também um dos cereais mais importantes na alimentação 

humana, constituindo o alimento base de mais de metade da população mundial, sendo 



Atas  Proceedings    |    517

 Agricultura na lusofonia  C02

cultivado em cinco continentes. Cerca de 90% do arroz é produzido e consumido na 

Ásia e apenas 5% da produção entra no mercado internacional.  

O Distrito de Bobonaro, subdistrito Maliana, com uma população de 98.644 

habitantes (48.098 do sexo masculino e 49.546 do sexo feminino), 18.878 famílias, 50 

sucos e 193 aldeias distribuídas por 6 subdistritos (Atabae, Balibo, Bobonaro, Cailaco, 

Maliana e Lolotoe) é dos mais importantes na produção de arroz de qualidade em Timor 

Leste, para além de Baucau. Ambos os distritos tem sofrido com as alterações 

climáticas, nomeadamente as secas que levam ao plantio tardio e às chuvas irregulares 

associadas ao fenómeno do El Niño que têm reduzido áreas e rendimentos da cultura do 

arroz (FAO, 2016). A mesma fonte estima para 2016 uma redução de 30% na média dos 

últimos cinco anos na produção agregada de arroz. Em 2012, o país detinha uma 

produção total de 166.000 toneladas concentrada numa área de cultivo de cerca de 

45.000 hectares (FAO, 2012). A capital de Bobonaro é a cidade de Maliana que fica a 

149 km para sudoeste de Díli, a capital do país (DNE, 2010). O sub distrito de Maliana 

é composto por 7 Sucos (Holsa, Lahomea, Ritabou, Raifun, Saburai, Tapo/Memo, 

Odomau), três dos quais selecionados como objecto de estudo : Ritabou, Holsa, e 

Odomau. 

O arroz é um dos principais produtos agrícolas produzidos no país, onde os 

maiores centros de consumo em Timor Leste são cidades, sobretudo a capital Díli. A 

atividade de comercialização do arroz é uma das mais importantes na sua cadeia de 

valor. 

Com este trabalho pretende-se avaliar os fatores que afetam a margem de 

comercialização no Distrito de Bobonaro, subdistrito de Maliana. 

 

2. Enquadramento Teórico 
Em Timor-Leste, não existem estudos que relacionem a produção de arroz com o 

marketing e a comercialização. Tal deve-se, muito provavelmente, ao facto da produção 

de arroz em Timor-Leste ser, na maioria dos casos, destinada a autoconsumo e à 

autossuficiência da família do agricultor. Ainda assim, são de referenciar estudos sobre 

a temática da comercialização e do sistema de marketing, realizados por Bano (1993) 

sobre a baunilha, Panggalo (1997) sobre o arroz e, Cruz (2005) sobre o café. 

Bano (1993) examina a baunilha na província de Nusa Tenggara Timur (NTT) da 

Indonésia, um distrito fronteiriço com Timor-Leste, principalmente com o Distrito de 
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Bobonaro. O resultado da pesquisa, identificando a comercialização da baunilha numa 

situação de concorrência imperfeita, evidencia um baixo coeficiente de integração do 

mercado, uma elasticidade de transmissão de preço menor do que um e, uma estrutura 

de mercado ineficiente. Panggalo (1997) avalia a adopção de tecnologia no programa de 

rejuvenescimento da produção de arroz no distrito de Ermera e, Cruz (2005), analisando 

a margem de marketing das vendas do Café Arábica de Timor no Distrito de Ermera, 

mostra ser o valor da margem afectado por factores como o nível de preços e os custos 

de marketing.  

Martin (1986) e Azzaino (1982) explicam a estrutura de um mercado de 

commodities como o do arroz, com uma dimensão que inclui um número de vendedores 

e de distribuidores de vários tamanhos, assim como um número de compradores 

diversificado e liberdade das instituições para entrar e sair do mercado. O 

comportamento do mercado pode ser visto a partir da ausência de práticas por parte dos 

produtores face aos concorrentes existentes e, a um importante papel da publicidade e 

das instituições de pesquisa e de desenvolvimento. O comportamento também pode ser 

visto através da análise de integração do mercado tanto na horizontal como na vertical 

ou, através do desempenho, visto a partir da margem de preço, do retorno sobre o 

investimento e do desenvolvimento de novos produtos. 

A margem de comercialização pode ser dividida em custo de comercialização e 

lucro (ou prejuízo) do intermediário, estando os conceitos de margem e de custo de 

comercialização inter-relacionados. Daí que para Myers et al (2010), as margens de 

comercialização têm sido (e provavelmente continuarão a ser) amplamente utilizadas 

como medidas de avaliação do desempenho dos mercados, principalmente através da 

análise de sua evolução no tempo. Segundo Junqueira e Canto (1971), a margem diz 

respeito à diferença entre o preço pelo qual um intermediário ou um conjunto de 

intermediários vende uma unidade de produto e o pagamento feito por uma quantidade 

equivalente comprada para revender essa unidade. De modo geral, consideram-se três 

níveis de mercado: produtor, grossista e retalhista. O valor da margem de 

comercialização pode ser diferente para produtos diferentes e também diverso por 

processo de venda (Abbott,1987). 

Canal de comercialização é o caminho seguido pelos produtos agrícolas desde a 

saída da exploração até ao usuário final, (Musselman e Jackson,1992) que integra um 

interveniente individual ou uma empresa que realiza a deslocação física de um produto, 

criando-lhe mercado (Bayuswastha, 1982). Os canais de distribuição são assim 
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operadores que também assumem muitas vezes a designação de intermediário, 

distribuidor ou revendedor, que realizam atividades de distribuição e fornecimento de 

bens ou serviços incluindo fluxos físicos e de informação, desde o produtor ao 

consumidor (Nitisemito,1993, Warren e Keegan, 2003).  

Das tipologias de canais de distribuição, destacamos quatro mais comuns. O 

primeiro circuito, designado de comercialização direta, é o mais curto e simples e sem 

intermediários. No segundo canal de distribuição, o produtor vende os produtos a 

retalhistas, em grandes quantidades, sem recorrer a outro tipo de intermediários. O 

terceiro canal, usado por muitos produtores e muitas vezes chamado de comercialização 

tradicional, integra dois níveis de intermediação, os grossistas e os retalhistas que 

vendem aos consumidores finais. No quarto canal de distribuição, o produtor escolhe 

distintos agentes como distribuidores, para além do retalhista e do grossista. Estes são 

designados de agentes de vendas por Swastha e Irawan (1997). 

Segundo Junqueira e Canto (1971), a margem de comercialização, sendo a 

diferença entre o preço pelo qual um intermediário (ou um conjunto de intermediários) 

vende uma unidade de um produto e o pagamento que ele faz pela quantidade 

equivalente que precisa comprar para vender essa mesma quantidade, compreende os 

custos incorridos pelos comerciantes, tais como salários, alugueres, fatores diversos, 

depreciações, juros e impostos, além do lucro ou prejuízo do intermediário. A margem 

de comercialização (M) é dada pela equação: M = C + L (1), em que M é a margem, C é 

o custo e L o lucro ou prejuízo dos intermediários. A Margem Total (MT) corresponde à 

diferença entre o preço do retalhista (Pv) de um dado produto e o pagamento recebido 

pelo produtor pela quantidade equivalente na exploração (Pp) (após ajuste para os 

subprodutos). Logo, MT = Pv – Pp. Esta margem pode ainda referir-se a níveis 

específicos de mercado, como a margem absoluta do retalhista (Mv = Pv – Pa) em que 

Pa é o preço no grossista da quantidade equivalente à unidade vendida no retalho. Pode 

ainda ser uma margem relativa do retalho Mv’ = (Pv - Pa) /Pv.  

 

3. Metodologia Aplicada 

O método básico utilizado foi a análise descritiva, cujas etapas envolveram 

recolha, organização e análise dos dados (Cruz, 2014). A colheita de dados secundários 

foi realizada em órgãos técnicos, como o serviço agrícola, agências imobiliárias, ONGs 
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e outras agências relevantes e, a de dados primários, a partir de um questionário 

propositadamente elaborado para dar resposta aos objetivos formulados (Nazir, 1998).  

O método de amostragem utilizado para identificar a área de estudo e o número de 

intervenientes foi o da amostragem não probabilística por conveniência. Isto significa 

que entre os vários distritos que são a base para da produção de arroz em Timor-Leste, 

foi escolhido o de Bobonaro (Subdistrito de Maliana) como área de intervenção, e neste, 

selecionados 3 Sucos com base na conveniência do investigador por vários critérios, 

entre os quais a acessibilidade à população a estudar, à disponibilidade desta em 

participar no estudo e à consulta de opinião de especialistas, entre outros critérios. 

Tendo como desvantagem a impossibilidade de generalizar os resultados obtidos ao 

universo, a amostra de conveniência tem a vantagem de ser menos dispendiosa e mais 

simples de aplicação (Churchill, 1999). A dimensão da amostra, dependente das 

características da população a estudar, do tipo de dados a obter e do tempo e custos 

associados, por indicação dos chefes dos sucos e aldeias, os quais detêm um bom 

conhecimento sobre a população daqueles Sucos, foram 120 agricultores distribuídos 

em igual número por suco (40).  

Nos 3 sucos, foram escolhidas aleatoriamente 12 aldeias. Estas foram: Cekar com 

34,2% respondentes, Guenohan com 10,8% respondentes, Raimaten com 11,7% 

respondentes, Ramascora com 4,2% respondentes, Oat com 5,0% respondentes, 

Maganuto com 2,5% respondentes, Diru-aben com 1,7% respondentes, Timatan com 

6,5% respondentes, Samelaun com 6,5% respondentes, Riti udu com 2,5% 

respondentes, Daitete com 7,5% respondentes e Ritabou com 6,7% respondentes.  

A análise, com recurso ao programa estatístico SPSS, foi concretizada através da 

elaboração de quadros e figuras e do cálculo das medidas e indicadores que se 

consideraram adequados, foi composta por duas etapas, uma de estatística descritiva e 

outra de estatística indutiva (Neves e Domingues, 2007). A primeira permitiu descrever 

a amostra e representar de uma forma concisa, sintética e compreensível a informação 

recolhida, e a segunda levou a obter as principais conclusões da pesquisa. 
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4. Resultados da Pesquisa 
4.1 Caracterização do Distrito de Bobonaro  

 No Distrito de Bobonaro, a população concentra-se, maioritariamente, nos 

subdistritos de Bobonaro (26,87%) e de Maliana (26,2%) sendo menor nos subdistritos 

de Balibo (16,49%), Atabae (11,59%), Cailaco (9,96%) e Lolotoe (8,89%). Ao contrário 

do que acontece a nível nacional, a população é ligeiramente constituída por mais 

mulheres do que homens.  

Dentro do Subdistrito de Maliana em 2012, o suco Holsa (21,68 %) é o de maior 

população, seguido dos sucos de Ritabou (18,82%), Tapo-memo (17,81%, Odomau 

(15,45%) e Lahomea (12,63%). Os sucos Raifun e Saburai são os menos populosos, 

com 8,18% e 5,44% da população, respetivamente.   

O distrito de Bobonaro encontra-se na terceira posição no que respeita às áreas 

potencial e cultivada de arroz e na quarta em produtividade (Quadro 1). Entre 2012 e 

2013, a área cultivada de arroz cresceu 17%, enquanto a produtividade cresceu 14,5%.  

 

Quadro 1 - Área e Produção de Arroz com casca (paddy) 

No Distrito 
Área 

Potencial(ha) 
Area 

Cultivada (ha) 
Produção 
(ton/ha) 

Total Produção 
(ton) 

1 Aileu 776 407,00 2,54 1.033,78 
2 Ainaro 6.076 1.948,00 4,94 9.623,12 
3 Baucau 14.423 11.098,00 3,63 40.285,74 
4 Bobonaro 7.662 3.648,00 3,25 11.856,00 
5 Covalima 5.615 3.526,00 3,04 10.719,04 
6 Dili 150 80,00 3,25 260,00 
7 Ermera 2.345 1.404,00 3,23 4.535,00 
8 Lautem 3.864 1.836,00 3,6 6.609,60 
9 Liquica 1.866 364,50 3,02 1.082,67 

10 Manatuto 12.731 2.789,18 3 8.367,54 
11 Manufahi 9.942 804,00 3,25 2.613,00 
12 Oecusse 5.705 3.735,00 2,12 5.280,92 
13 Viqueque 9.793 5.200,00 3,25 16.900,00 
  Total 80.948 36.839,68 3,35 119.166,33 

Fonte: Direção Nacional de Agricultura e Horticultura, 2012 

 

Para além da produção de arroz, o distrito é também responsável por outras 

produções agrícolas, tais como milho, amendoim, vegetais, frutas, café (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Produção Agrícola no Distrito de Bobonaro 

No Produção Distrito 
Bobonaro 

(kg) 

Timor-Leste 
(kg) 

Percentagem (%) 
Timor-Leste Total 

1 Arroz 5.219 45.672 8,75% 
2 Milho 11.176 102.346 9,16% 
3 Amendiom 9.680 94.833 9,80% 
4 Vegetais 7.782 78.605 10,10% 
5 Frutas Temporárias 8.802 88.245 10,03% 
6 Frutas Permanentes 8.700 86.526 9,95% 
7 Café 4.785 51.358 10,73% 
8 Nuu 9.326 76.833 8,24% 
9 Aihan – Temporario 8.032 83.923 10,45% 

10 Aihan – Permanente 8.700 85.254 9,81% 
Fonte: DNAH-Perfil Distrito de Bobonaro, 2012 

 

4.2. Caracterização dos agricultores 

Os agricultores objeto do estudo têm uma idade média de 45,19 anos (mínima de 

20 anos e máxima de 80 anos). A maioria dos agricultores dos três sucos tem uma idade 

entre 37 e 48 anos (35%), havendo 32,5% de agricultores com menos de 37 anos e 

outros 32,5% com mais de 48 anos de idade. Verifica-se que existem diferenças 

significativas em termos de classes de idade entre os sucos de Holsa e Ritabou 

(pvalue=0,013). 

Quanto ao nível educação, a maioria dos 120 inquiridos (61 pessoas, 50,8%)  são 

analfabetos; os que atingem o nível de escolaridade primário são 26,7%, o nível medio 

11,7% e uma minoria de agricultores tem o nível superior (10,8%). Não há diferenças 

significativas a nível de educação entre os sucos.  

As famílias dos agricultores têm no mínimo 2 membros e um máximo de 12. A 

maioria dos agricultores nos três sucos têm um número de membros entre 4 e 6 (63,3%), 

com menos de 4 membros existe um total de 19 agricultores (15,8%), e 25 agricultores 

(20,8%), com mais do que 6 membros da família. 

A maioria dos agricultores entrevistados (50,8%) tem uma área total de 3 

hectares, 16,7% tem uma área de 2 hectares, e 16,7% cultivam 5 hectares. A época de 

colheita do arroz é apenas uma, de Janeiro a Abril e a produção variável, podendo ser 

superior a 5500 Kg/há (35%), inferior a 3500 Kg (33,3%) ou entre 3000 e 5500 Kg 

(31,7%). 
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A principal fonte de rendimento é a produção de arroz, sendo a única em 44% 

dos respondentes e uma de outras culturas agrícolas como o feijão, milho, amendoim e 

vegetais, em 56% dos agricultores. As variedades de arroz mais plantadas são a IR com 

46,7% dos produtores e a Membrano com 20,8% dos agricultores. O Nakroma, Seheran 

e o Nona Porto são produzidos por 14,2%, 10% e 8,3% dos agricultores, 

respectivamente.  

A experiência dos agricultores tem relação com a sua idade e com a herança dos 

pais e antepassados. A maioria dos agricultores (40,0%) tem uma experiência superior a 

24 anos na produção do arroz, 33,3% tem experiência inferior aos 15 anos e 26,7% entre 

os 15 e os 24 anos. Existem diferenças significativas entre os sucos de Holsa e Odomau 

(p value = 0,006) e entre Holsa e Ritabou (p value = 0,00) no que respeita ao tempo de 

experiência dos agricultores. 

 

4.3 Comercialização do Arroz 

Para além de auto consumo e oferta aos familiares e parentes, os agricultores 

destinam a sua produção de arroz para venda nos mercados, através dos canais de 

comércio existentes. No caso presente, 60% dos agricultores destinam a sua produção à 

venda, ao autoconsumo e à oferta à família e 40% usam o arroz apenas para venda e 

autoconsumo. 

  Os agentes envolvidos na comercialização do arroz são as companhias, os 

grossistas e os retalhistas. Os agricultores vendem quantidades de arroz diversas, com 

30,8% a venderem quantidades superiores aos 5000 Kg, 34,2% a venderem menos do 

que 3000 Kg e 30,8% destinando à venda entre 3000 e 5000 Kg de arroz .   

O Beneficio liquido (π) dos agricultores representado pela receita total menos os 

custos totais depende das quantidades de produção obtidas e do preço de venda do 

produto. O rendimento dos agricultores é assim variável. Pode ser superior a 2200 

dólares para 35,8% dos agricultores, inferior a 1380 dólares em 34,2% dos casos e entre 

130 e os 2200 dólares para os 30% restantes. Quanto ao custo total da produção do 

arroz, é também variável entre os diferentes produtores, distribuindo-se nas seguintes 

classes: custos inferiores a 184 dólares para 36,7% dos agricultores, entre os 184 e os 

212 dólares com 27,5% e maiores que 212 dólares para 35,8% dos produtores (Figura 

1). Quanto às classes de benefício líquido são três com igual representatividade 

(33,3%): benefício líquido menor qie1078 USD $, entre 1078 e 1876 USD $ (Figura 2). 
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Figura 1 - Distribuição do Rendimento Total e do Custo Total (USD $) por classes (%) 

 
Fonte: Cruz, 2014 

 

Figura 2 - Distribuição do Beneficio Liquido (USD $) por classes (%) 

  
Fonte: Cruz, 2014 

  

No suco de Holsa, a classe de benefício líquido mais representada é a de 

BL>1876 USD$, com 48% de produtores, seguida da classe de BL<=1078 (30%) e por 

fim com 23% dos produtores com BL entre os 1078 e 1876 USD$. No suco de Odomau, 

as classes mais representadas são as duas primeiras, com 40% dos produtores cada uma. 

Já no caso de Ritabou, a classe mais representada, com 38%, é a de BL entre os 1078 e 

os 1876 USD$ (Quaro 3). 

 

Quadro 3 – Distribuição do Benefício Líquido por Suco (%) 

Classes de BL 
(USD $) 

SUCOS 

Holsa Odomau Ritabou 
<=1078 30% 40% 30% 
1078-1876 23% 40% 38% 
>1876 48% 20% 33% 

Fonte: Cruz, 2014 
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4.4. Caracterização dos Agentes 

Os agentes de comercialização têm maioritariamente (40%) mais de 48 anos de 

idade, distribuindo-se igualmente pelas outras duas classes (30%) ou seja com idade 

menos de 45 anos e com idade compreendida entre os 45 e 48. No que respeita à 

educação formal dos Agentes, a maioria (80%) tem estudos de ensino superior e 10% 

tem pós-graduação. Os agentes residem na área de pesquisa, com 34% a viverem no 

suco de Holsa, 33% no suco de Odomau e outros 33% no suco de Ritabou. Estes 

agentes têm famílias constituídas por 5 a 8 membros: 11,1% com 5 membros, 18,7% 

com 6 membros, 11,1% com 7 membros e 1,1% com 8 membros.  

A fonte principal de rendimento de todos os agentes é o seu trabalho de compra da 

produção de arroz aos agricultores, embora um afirme ser agricultor para além de 

vendedor de arroz (5,6%), sete consideram ser empresários (38,9%) e outro declare 

trabalhar principalmente como funcionário (5,6%).  

Oito gentes são detentores de empresas que recolhem a produção de arroz no sub 

distrito de Maliana e, apenas um, diz fazer intermediação simultaneamente ao grossista 

e retalhista. Ou seja, a empresa recolhe a produção de arroz que será vendida quer ao 

nível grossista, quer ao retalhista. As quantidades de arroz compradas por estes 

comerciantes são em média de 27 toneladas, variando entre as 20 e as 35 toneladas, ao 

preço de 0,40 USD $ por por quilo. Por sua vez, estes agentes vendem o arroz a 

grossistas, a um preço de 0,75 USD$ por quilo.  

O benefício líquido, calculado para os nove agentes, apresenta-se na Figura 3. O 

recebimento máximo é de 26250 dólares e o recebimento mínimo é de 15000 dólares. 

Por outa lado, o custo total máximo são 12883 dólares e o custo total mínimo são 8083 

dólares. Conforme a fórmula acima apresentada, o benefício liquido máximo será de 

11117 dólares e o mínimo o um de 6457 dólares americanos, ou seja quanto maior o 

rendimento, maiores são também os custos e maior é o benefício líquido.  
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Figura 3 - Beneficio Liquido dos Agentes ($) 

 
Fonte: Cruz, 2014 

 

4.4 Canais da Comercialização de Arroz  

A Figura 4 representa duas tipologias de canais de comercialização para o arroz, 

existentes em Bobonaro. No primeiro caso, o agricultor vende o arroz a um agente e 

este ao consumidor final. No segundo, os produtos são comercializados por mais do que 

um interveniente (agente, grossista e retalhista) antes de serem entregues ao governo. 

Neste caso, a margem de comercialização é superior ao anterior nos distintos níveis de 

intermediação. Em alguns canais, o agricultor pode vender o arroz diretamente ao 

consumidor final, não havendo neste caso lugar a margem de comercialização 
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Figura 4 - Canais de Comercialização do Arroz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cruz, 2014 

 

Os custos de comercialização do arroz no distrito de Bobonaro são apresentados 

no Quadro 4. Os agricultores vendem aos agentes a 0,45 USD $/Kg, estes fazem o 

descasque na debulhadora com um custo de 1,50 dólares por cada 50 quilos de arroz ou 

seja 0,03 dólares por quilo. No processo de descasque há perdas de produto até 25%, 

perda que aumenta o custo de venda (25%x0,45 centavos = 0,1125 dólares - valor da 

perda do produto por quilo). O custo de transporte de cada saco de arroz (50 quilos) 

para o mercado é de 1 dólar por saco, ou seja 0,02 dólares por quilo. O custo de 

armazenamento (logística) e de trabalho é de 0,02 dólares e assim, o custo total de 

marketing é de 0,2125 dólar por quilo de arroz. 

 

Quadro 4 – Custos de Comercialização do Arroz por Quilo 

 
Por quilo 

 
Preço 

No Actividade Quantidade  Total Por Kg 
1 Compra arroz 1kg   0,45 
2 Paga a máquina de debulha  50kg 1,5 0,03 
3 Perda   25%  de  45cent 1kg 0,45 0,1125 
4 Compra Saco (50kg) 1kg 0,5 0,01 
5 Transporte  (50kg) 1 Saco 1 0,02 
6 Custo de trabalho 50kg 1 0,02 
6 Armazenagem  por Saco  50kg 1 0,02 
   Total Custo Marketing       0,2125 

Fonte: Cruz, 2014 

Agente  
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Agente 
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A margem é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, e a margem 

existe quando existe mais do que um interveniente ao longo do canal ou instituições de 

comércio participando no processo com o objectivo de ter benefícios ou proveitos na 

distribuição dos produtos. Os agentes com função de retalhistas obtêm maiores ganhos 

quando só actuam como agentes puros. Como agente puro os ganhos são 0,23 dólares 

por quilo, mas com a função dupla como retalhistas ganham 0,3375 dólares, embora 

com risco aumentado. Neste tipo de canal os agricultores têm um share de 45% (Quadro 

5). 

 

Quadro 5 – Calculo da Margem de Comercialização do Arroz 

Nº Descrição 
Margem,Custo, 

Ganhos (USD/Kg) 
Distribuiçaõ de ganhos 
(Farmer share) 

1 Agricultores 
  

 
Vendas 0,45 

 2 Agentes puros  
 

(0,45/0,75)*100=60% 

 
- Compra 0,45 

 
 

- Custo de vendas  0,07 
 

 
- Proveitos ou ganhos 0,23 

 
 

- Vendas  0,75 
 

 
- Margem 0,30 

 3 Grossista 
  

 
- Compra 0,75 

 Fonte: Cruz, 2014 

 

4.5. Fatores que Afetam a Margem de Comercialização  

A análise da margem de comercialização permite identificar os seguintes fatores 

com  influência na margem de comercialização:  

1. O preço – na fixação do preço entram fatores tais como os   gostos e 

preferências, o cost-plus pricing, a oferta e procura e as fraquezas dos produtores 

e ou vendedores. O preço é decisivo numa transação. Ao nível dos produtores de 

arroz, o preço é bastante baixo, devido em parte à sua fraqueza 

(necessidades/custos com o estudo dos filhos que obriga à decisão de vendas dos 

produtos) e elevado ao nível grossista, o que origina elevadas margens de 

marketing.   

2. Instituições de Comércio – com o seu poder negocial nas funções de marketing 

de arroz e competências e importantes funções na distribuição dos produtos, na 
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determinação de custos, proveitos ou benefícios, podem alcançar elevadas 

margens de venda. 

3. Distância - muito importante e decisiva na distribuição, devido ao caracter 

perecível do produto e ao nível de perdas e estragos e, consequentemente, nos 

custos de comercialização e marketing. Grandes distâncias entre produtores e 

clientes finais fazem aumentar os efeitos do risco que afeta o baixo preço ao 

nível de produção e o preço alto ao nível dos grossistas, influenciando 

grandemente a margem de marketing.  

4.  Capital - muito reduzido ao nível dos agricultores e elevado ao nível dos 

intermediários do comércio, o que implica um preço elevado ao nível grossista 

que vai influenciar a margem da comercialização.  

5. Procura - por um lado, sendo menor, vai influenciar o preço baixo do arroz e, 

por outro, não tendo os agricultores disponibilidade de capital, faz com que 

vendam o seu produto aos compradores que têm capacidade de exercer as 

funções de marketing, como armazenamento ou conservação dos produtos, e que 

irão vender a um preço alto quando a procura aumenta. 

6. Oferta - a maior oferta de arroz na época da sua colheita faz baixar o preço de 

mercado e os agricultores terão de vender os seus produtos aos comerciantes 

com preço muito baixo, e os comerciantes recolhem e armazenam até ultrapassar 

a época de colheita, fazendo aumentar a procura e quando decidem vender o 

preço é alto tornando grande a margem de marketing.  

7. Experiência em negócios - quanto maior o conhecimento nos negócios, mais os 

agricultores são capazes de praticar o sistema de marketing existente no 

território e poderão comercializar os seus produtos. 

8. Educação/Formação. Sendo um fator essencial ao desenvolvimento social e 

humano, a educação e o conhecimento são também determinantes dos resultados 

de um negócio e do rendimento alcançado e, neste caso, especialmente, no 

processo de comercialização do arroz no distrito de Maliana. A falta de 

formação, de organização e de conhecimento dos mecanismos e funcionamento 

dos mercados leva os agricultores a estarem dependentes dos intermediários e do 

seu poder negocial e informação dos mercados e dos consumidores. 

9. Acordos/Contratos de compra e venda - estes são um fator fundamental por 

garantirem a compra do arroz produzido pelos agricultores, desde que cumpra 

determinados requisitos, pelo governo ou outros compradores. São feitos antes 
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da campanha por um agente, geralmente de Díli, que se compromete a comprar a 

produção ao nível do intermediário ou agente em Maliana e seu envio para os 

armazéns do Governo. A exceção ocorreu no ano de 2013, quando, uma vez 

comprada a produção pelo agente em Díli (Tuscany), o Governo cancelou o 

recebimento do produto arroz por razões que são desconhecidas, com prejuízos 

consideráveis para os agricultores e agentes. 

Os canais de comercialização do arroz no distrito de Bobonaro subdistrito de 

Maliana podem melhorar se houver  mais, maior e real apoio, não só ao nível da 

melhoria das técnicas de produção e formação dos agricultores que, desse modo 

poderiam aumentar o seu rendimento com a venda de arroz de maior qualidade e reduzir 

a importação e dependência externa mas, especialmente na organização da produção de 

arroz  em Timor Leste, em particular no distrito de Bobonaro subdistrito Maliana, e 

formação dos agricultores ou suas associações para a adoção de uma orientação para a 

comercialização, os mercados e os consumidores. 

 

5. Conclusões  
Não sendo muitos os estudos académicos e científicos em torno do marketing e 

comercialização em Timor Leste, analisar a margem de comercialização e os fatores que 

afectam a comercialização do arroz no Distrito de Bobonaro, Subdistrito de Maliana, 

representou um pequeno contributo para o aumento do conhecimento num tema de 

reconhecida importância. 

A condução da pesquisa empírica e a revisão da literatura permitiram tirar 

algumas conclusões interessantes. A primeira é que importa dar mais apoio técnico e 

profissional aos agricultores de arroz de forma a melhorar o seu rendimento, a qualidade 

do produto vendido e aumentar a produção, reduzindo a importação e dependência 

externa. Igualmente importa organizar a produção de arroz em Timor Leste e 

especialmente no distrito Bobonaro subdistrito Maliana, orientando-a para a 

comercialização, os mercados e os consumidores. 

Quanto às formas e canais de comercialização utilizados pelos produtores de arroz 

no Distrito de Bobonaro, Subdistrito de Maliana, sua complexidade e comprimento, de 

referir que, embora os mecanismos de mercado possam ser capazes e suficientes para 

assegurar, no essencial, uma afetação racional e eficiente dos recursos e dos fatores de 

produção, as formas de comercialização utilizadas são ainda muito tradicionais com 
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recurso a um nível de intermediação, embora, nalguns casos, o agricultor venda o arroz 

diretamente ao consumidor final. Para além de auto consumo e oferta aos familiares e 

parentes, os agricultores destinam a sua produção de arroz para venda nos mercados, 

através dos canais de comércio existentes. 

As formas de organização e os intervenientes e agências que participam na 

transferência do arroz desde o produtor até ao consumidor evidenciam distintos agentes 

envolvidos na comercialização, companhias, grossistas e retalhistas. 

A margem de comercialização de arroz é de cerca de 0,55 centavos de dólar e os 

fatores que a afetam são o preço do arroz, a experiência e conhecimento de cultivo e 

venda de arroz, a educação e formação, a procura, a oferta e os contratos de compra. 

Um outro problema resulta do acordo do governo, cancelado em 2013, apesar dos 

agricultores manifestarem vontade de manter e de continuar a produzir arroz e da 

aleatoriedade das alterações climáticas. 

Fazer sugestões que melhorem a margem e os canais de comercialização de arroz 

no Distrito de Bobonaro, Subdistrito de Maliana, passam por apoio técnico à produção e 

melhoria dos serviços de extensão e, formação dos agricultores. O aumento do 

rendimento dos produtores de arroz assenta no apoio de vários fatores desde o preço do 

arroz, da experiência de cultivo, da forma de venda do arroz, da educação, da procura e 

da existência de contratos de compra. 

Limitações à pesquisa assentam sobretudo no universo estudado que não é 

representado por uma amostra probabilística. Ou seja, as inferências apresentadas não 

podem ser interpretadas de forma generalizada, devendo atender-se às suas 

condicionantes e não extrapolar os resultados para o universo. Por outro lado, as 

conclusões a retirar estão limitadas geograficamente, não podendo ser consideradas 

noutros contextos, ou distritos. 

Sendo o tema abordado um desafio central do agronegócio e do desenvolvimento 

do país, sugere-se aumentar a intensidade da formação, investigação, extensão e 

desenvolvimento agrícolas assim como, aos agricultores, a continuidade da produção de 

arroz, com qualidade melhorada dos produtos transacionados e a possibilidade de criar 

mais valor e oportunidades de comercialização seja nos mercados nacionais, sejam 

regionais ou globais. Aos governantes recomenda-se dar mais atenção à produção de 

arroz local e seu impacto no desenvolvimento territorial dando relevância ao slogan " 

Povo KUDA Governo SOSA ". 
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RESUMO 

A Região do Semiárido Brasileiro possui diversas limitantes ecológica, econômica, 
social, política e cultural que tendem a dificultar o seu processo de desenvolvimento 
rural, além de impactar seriamente a qualidade de vida da população local. O Estado de 
Alagoas, no Brasil, possui 45,25% de seu território situado nesta região, local onde 
vivem 48,25% de sua população rural, que está imersa neste problemático ambiente 
reprodutivo. Neste contexto, este trabalho busca verificar em que medida a agroecologia 
constitui-se numa alternativa para a melhoria das condições socioeconômicas dos 
agricultores familiares do Semiárido Alagoano. Em sua execução foi definido como 
objeto de pesquisa 30 agricultores agroecológicos de três municípios alagoanos (Inhapi, 
Canapi e Mata Grande), assistidos pela Organização Não Governamental internacional 
Visão Mundial. Como instrumental analítico, foram realizadas entrevistas e observações 
nos estabelecimento rurais de alguns dos agricultores pesquisados. Concluiu-se que 
através dos princípios oriundos da agroecologia, os agricultores familiares do semiárido 
alagoano tendem a deter uma nova perspectiva para desenvolver-se 
socioeconomicamente em sua localidade a partir: da diversificação de sua produção; da 
utilização de parte de sua produção para o autoconsumo; da obtenção de um nível de 
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renda que lhes supre as necessidades; da gestão eficiente da biodiversidade existente em 
seus estabelecimentos rurais; dos recursos hídricos capitados pela chuva e armazenados 
em cisternas de alvenaria; e na comercialização local de seus produtos em feiras livres, 
pequenos varejos e nos mercados institucionais. Ou seja, verificou-se que a partir da 
agroecologia houve uma melhora nas condições de vida destes agricultores. 
Palavras-chave: Agroecologia, Semiárido, Vulnerabilidade Socioambiental, Gestão da 

Biodiversidade. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O ambiente rural vem passando por um processo de transformação 

socioeconômica que está proporcionando novas oportunidades para a inserção das 

famílias rurais. Estas transformações vêm ocorrendo a partir das particularidades 

existentes em cada ambiente rural. Essas particularidades estão, ao passar do tempo, 

sendo entendidas e interpretadas de maneiras distintas, já que em cada ambiente existem 

uma infinidades de relações sociais que diferem de lugar para lugar. Com isso, o 

ambiente rural passa a ser interpretado como um local além da produção agrícola. 

Esse novo ambiente reconduz as novas economias locais para a construção de 

um ambiente propício, em que as famílias se reorganizam a partir de modelos 

produtivos, onde permeia a multiplicidade de atividades produtivas de cunho agrícola 

e/ou não-agrícola. Essas novas oportunidades geram múltiplas estratégias 

socioeconômicas que possibilita a inserção dos produtores rurais no processo de 

desenvolvimento. É importante frisar que todo esse processo respeita e dialoga com 

todas as particularidades sociais e ambientais de cada local, articulando-se, ainda, com 

os projetos de vida das famílias rurais. 

Nesse contexto, é observado que o ambiente rural alagoano precisa entrar em 

consonância com as novas perspectivas sobre os novos paradigmas que fundamentam o 

processo de construção do desenvolvimento rural, pois tal situação vem gerando muitos 

problemas, tanto socioeconômico como também ecológicos no estado.  

Associado a isto, segundo o Ministério da Integração Nacional (MI), Alagoas 

ainda tem outro aspecto relevante: 45,61% de seu território encontram-se na Região do 

Semiárido Brasileiro. Ou seja, o estado possui quase metade de seu território em área 

com importantes limitantes ecológicas, econômicas e sociais. Ainda é importante 

salientar que a Região do Semiárido dificulta a disseminação de monoculturas, 

principalmente em larga escala. Esse aspecto junto com as políticas distorcidas sobre a 
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realidade presente no estado de Alagoas acaba por dificultar o desenvolvimento das 

regiões rurais, especificamente às situadas no semiárido. 

Nessa ultimas três décadas um sistema socioprodutivo que baseia-se nos 

princípios de desenvolvimento sustentável, emerge como uma alternativa para o 

desenvolvimento rural que seja social, cultural, ecológica como também 

economicamente viável, e que se adeque e estruture-se dentro das particularidades do 

ambiente rural da Região do Sertão Alagoano. Esta alternativa é a agroecologia, dado a 

sua compreensão do ambiente que perpassa a noção agrícola, como também de 

produção apenas para à obtenção de lucro, para a que consegue adequar melhores 

metodologias produtivas e sociais viabilizando o desenvolvimento da localidade, esta 

que por possuir restrições ecológicas podem inviabilizar a reprodução socioeconômica 

das famílias rurais (Barbosa, 2015).  

Diante deste novo contexto, o rural tende a possibilitar, não só inserção, mas a 

permanência dos agricultores e na geração de qualidade de vida. Assim, este trabalho 

possui como objetivo geral de pesquisa discutir como a agroecologia podem possibilitar 

novas perspectivas de desenvolvimento rural no semiárido alagoano, observando como 

este sistema contribui para a melhoria das condições socioeconômicas dos agricultores 

familiares localizados nesta região a partir das particularidades e restrições ecológicas 

existentes. 

 
2.  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão de literatura sobre a 

temática debatida, onde buscou-se construir um referencial teórico e analítico acerca de 

como o sistema socioprodutivo agroecológico pode vir a contribuir para 

desenvolvimento socioeconômico do ambiente rural alagoano, bem como, também 

contribuir para o processo de desenvolvimento rural sustentável para a Região do Sertão 

Alagoano. 

O presente trabalho busca fazer um estudo de caso tendo como objeto de 

pesquisa os agricultores que trabalham com agroecologia no município de Canapi e 

Inhapi, na Região do Sertão Alagoano. Contudo, dada às dificuldades da pesquisa o 

presente trabalho se limitou aos 30 agricultores agroecológicos. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de observações em alguns 

estabelecimentos rurais agroecológicos e através da realização de entrevistas com 
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formulário contendo 28 questões semiestruturadas, subdividas em 03 seções sobre a 

caracterização: (1) dos agricultores; (2) do sistema produtivo; e (3) da renda e 

comercialização. Durante a pesquisa de campo buscou-se, ainda, observar: (i) como 

vem ocorrendo o processo de transição com a aplicação dos princípios da agroecologia; 

(ii) a diversidade produtiva dos agroecossistemas; e (iii) e melhoria qualitativa de vida 

dos agricultores e da sua localidade. 

 
3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO ALAGOANO 

Em 2005, o Ministério da Integração Nacional, através de um Grupo de Trabalho 

Interministerial e por meio da Portaria nº. 89, para fins administrativos  instituiu uma 

nova delimitação geográfica para o semiárido brasileiro, tendo como critério os 

seguintes fatores: “1. precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; 

2. índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que  relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e  1990; 3. risco de 

seca ou prolongamento da estação seca, de um ano para outro, maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990” (Perez-Marin &  Santos, 2013, p. 15) 

Com isso, o chamado Semiárido Brasileiro é composto por 1.135 municípios 

situados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 

do Norte, Sergipe (na Região Nordeste) e Minas Gerais (na Região Sudeste), 19 

abrangendo uma área territorial de 980.133,07 km2. No Nordeste sua extensão territorial 

correspondendo a 56% do território da região. O Semiárido possui uma população de 

22.598.318 habitantes, representado 11,85% da população do país e 43% da população 

da Região Nordeste. Além disso, 51% desta população é do sexo feminino, sendo ainda 

que 62% da população é caracterizada como urbana. Outro fato que caracteriza a região 

é a escassez de chuvas, onde fica-se de 6 a 11 meses sem ocorrência de chuvas por ano 

(Perez-Marin & Santos, 2013). 

 A Região do Semiárido Brasileiro, em 2006, contava com 1,7 milhões de  

estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 49,5 milhões de hectares, sendo que 

89% dos estabelecimentos rurais eram caracterizados como familiar, contudo, detinha 

apenas 43% das terras agrícolas da região, conforme expõe o Instituto  Nacional do 

Semiárido (INSA), a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2006  do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 O bioma predominante é o da Caatinga, que ocupa uma área de 734.478 km², 
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sendo este um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, um patrimônio biológico 

brasileiro, conforme expõe Carvalho (2012). Brasil citado por Carvalho (2012, p. 81), 

expõe que os estudos sobre a biodiversidade da Caatinga “[...] estimam que já foram 

identificados 3.678 espécies vegetais e animais, sendo que,  pelo menos, 1.981 espécies 

vegetais foram registradas, ao tempo que 318 espécies são endêmicas. Além disso, já 

foram registradas 510 espécies de aves e 16 espécies de répteis e anfíbios, além de 

outros animais raros e/ou endêmicos”. 

Desta forma, apesar das condições de semiaridez, esta região possui uma 

importante diversidade ecossistêmica e agroecossistêmica, fato este que contrapõe a 

visão, ainda existente na literatura, bem como para algumas instituições públicas e 

privadas, de que o semiárido é um local marcado por uma vegetação estéril, com uma 

biodiversidade pobre e um ambiente hostil, além de ser considerado um local de 

exclusão social, econômica, ecológica e territorial, no qual sobrevivem de maneira 

precária seus habitantes (Carvalho, 2012).  

 Ao contrário, apesar de suas limitantes ecológicas, a Região do Semiárido possui 

uma importância socioambiental para o Brasil e, especialmente, para o Nordeste 

brasileiro. Lugar onde há uma vasta diversidade cultural, produtiva, ecológica e de 

tempos e modos de vida, que ficam, de certa maneira, invisível para muitas instituições 

públicas de pesquisa, fomentos e assistência técnica. 

Este é o contexto observado no ambiente rural alagoano e que vem gerando 

diversos problemas socioeconômicos e ecológicos para este Estado. Ocorre que o 

ambiente rural apresenta-se como um espaço importante para o desenvolvimento de 

Alagoas, uma vez que 75% de seu território são ocupados por estabelecimentos rurais. 

Deste contingente de estabelecimento, 90,6% são caracterizados como familiares, 

contudo, apenas 32,4% das terras estão sob o domínio destes agricultores. Além disso, 

26,4% da população alagoana residem no rural. 

Apesar de deter uma grande potencialidade para o desenvolvimento de 

atividades econômicas atreladas a conservação ambiental no rural, observa-se em 

Alagoas um grande contingente de pessoas que encontram-se em situação de pobreza e 

dependem de transferências sociais, principalmente no rural, uma vez que o setor 

sucroenergético, devido sua importância, acaba monopolizando os benefícios e 

incentivos que são gerados pelas políticas e programas de desenvolvimento, deixando 
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uma pequena cota de participação para os demais setores produtivos alagoanos (Cf. 

Lira, 2007; Cabral, 2005; Carvalho, 2012; Lustosa & Rosário, 2011). 

Além disso, o frágil e vulnerável ambiente reprodutivo no qual está imerso as 

famílias rurais residentes na Região do Sertão Alagoano, inviabiliza o desenvolvimento 

socioeconômico destas famílias, ao tempo que coloca em risco a conservação da 

natureza nesta localidade, pois para sobreviverem acabam degradando seus 

agroecossistemas e o ecossistema natural na localidade onde estão situados seus 

estabelecimentos rurais. 

Cabe salientar, que a Região do Sertão Alagoano possui sérias limitantes 

endafoclimáticas, típicas de regiões semiáridas, além de ser uma região quase invisível 

para o governo alagoano, fato este que gera uma maior fragilidade e vulnerabilidade 

face às mudanças climáticas e aos programas e agendas de desenvolvimento que não 

contemplam a realidade local. 

Ocorre que as políticas e agendas de desenvolvimento rural em Alagoas dão 

pouca atenção a Região do Sertão concentrando seus esforços e recursos humanos, 

técnico-científicos e financeiros na Região do Leste Alagoano, onde encontram-se, e 

predomina, as áreas de produção monocultora de cana de açúcar e outras culturas 

agrícolas, seguindo, em grau de importância, da Região do Agreste Alagoano, onde 

encontram-se, predominantemente, a pecuária, principalmente, gado de corte e leiteiro. 

Apesar do contexto apresentado acima, o Estado de Alagoas começa a despertar 

para outras formas de se buscar o desenvolvimento rural, principalmente, a partir de 

pressupostos ligados a sustentabilidade. No entanto, cabe salientar que este processo 

está sendo conduzido quase que exclusivamente por Instituições do Terceiro Setor, tais 

como: a Terra Viva, Instituto Ecoengenho e Visão Mundial. Além disso, existem grupos 

de agricultores familiares que se mobilizam e organizam estratégias de desenvolvimento 

rural que contemplem suas particularidades, ao tempo que lhes tragam uma melhoria em 

suas condições socioeconômicas, tais como: A Associação Agroecológica do Vale do 

Mundaú (Ecoduvale) e a Terra Agreste. 

Assim, nas últimas três décadas o sistema socioprodutivo agroecológico vem 

emergindo como uma alternativa que pode constituir-se numa estratégia para a 

construção de um processo de desenvolvimento rural socialmente e culturalmente 

includente, ecologicamente correto e economicamente viável, e que se estruture por 
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meio das particularidades existentes no ambiente rural da Região do Sertão Alagoano, 

localidade está que possui restrições ecológicas que podem inviabilizar a reprodução 

socioeconômica das famílias rurais, caso não seja observada as particularidades locais. 

Isto decorre do fato de que o sistema socioprodutivo agroecológico possui 

importantes elementos para a construção de um processo de desenvolvimento rural não 

balizado apenas nas questões envolvendo a produção agrícola, ou ainda, ficando restrito 

apenas a questões de cunho econômico. Ao se discutir o rural, além da racionalidade 

econômica, observa-se um espaço que contem demandas de cunho imaterial que devem 

ser articuladas com as demandas de cunho material. 

Portanto, novas alternativas estão surgindo no ambiente rural para a construção 

de um processo de desenvolvimento rural, mais próximo a realidade local e que 

contemple suas particularidades social, econômica, produtiva, cultural e ecológica. Por 

sua vez, esta forma diferenciada em se pensar e planejar o desenvolvimento rural abre 

uma nova perspectiva de desenvolvimento para a Região do Sertão Alagoano, uma vez 

que poderá possibilitar a esta localidade a construção de estratégias socioprodutivas 

mais alinhadas à realidade local e aos níveis de capitais social, humano, tecnológico, 

financeiro, ecológico e cultural nela existente. 

Neste contexto, emerge o sistema socioprodutivo agroecológico como uma 

alternativa socioeconômica importante para a Região do Sertão Alagoano, pois através 

deste sistema pode ser proporcionado os elementos necessários para que ocorra uma 

melhoria nas condições de vida dos agricultores familiares residentes nesta região por 

meio da utilização eficiente dos capitais existentes, tanto em seus estabelecimentos 

rurais quanto no ambiente rural no qual está inserido. Verifica-se, ainda, a necessidade 

da construção de um processo de desenvolvimento rural sustentável que contemple as 

particularidades e as demandas socioeconômicas existentes na Região do Sertão 

Alagoano. Além disso, a região demanda uma maior atuação das instituições públicas 

como elemento fomentador de seu processo de desenvolvimento rural sustentável. 

 
4.  AGROECOLOGIA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

O formato de desenvolvimento presente no semiárido não está desenvolvendo 

benefício duradouro nem gerando externalidades positivas para a região. Então é 

necessário buscar outros meios que integrem a realidade do ambiente a algum processo 

que possam inserir os agentes na faixa de sustentabilidade tão necessária para a 
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melhoria da qualidade de vida.  E que meio seria este se não a agroecologia para 

orientar o desenvolvimento local, pelo fato de que “[...] a agroecologia oferece 

orientações básicas para o desenvolvimento de agroecossistemas que se beneficiam dos 

efeitos da interação proporcionando pela biodiversidade de plantas e animais” (Altieri, 

2012, p.114). 

Brasileiro (2009) mostra que foi a partir da preocupação com o bioma caatinga 

e a aceleração do processo de desmatamento que órgãos governamentais, ONGs, o setor 

privado e muitos outros atores sociais passaram a ter na agroecologia uma alternativa 

para esses problemas, e foi assim que muitas experiências alternativas surgiram, como: 

a agroecologia, o extrativismo controlado de algumas matérias-primas da caatinga e o 

turismo ecológico. 

Andrade & Silva (2014) mostram que a agroecologia no semiárido irá se 

desenvolver partir do momento em que os agricultores tomarem para si, de maneira 

mais aprofunda, sua relação como o meio ambiente. Sendo que a agroecologia busca 

aliar o conhecimento empírico através da relação entre conceitos e métodos as práticas 

de desenvolvimento sustentável. 

 Para Duarte (2009) deve-se levar em consideração que o melhor processo de 

desenvolvimento surge através da perspectiva de um desenvolvimento sustentável, que 

contemple os pilares das dimensões econômicas, política, ética, social, ecológica e 

cultural, e que busque a transição para a agroecologia no Semiárido, sendo está uma 

possibilidade bastante aceitável para a sustentabilidade da produção agrícola e 

reprodução familiar no ambiente rural do semiárido.  

 Por conseguinte, com base nos problemas enfrentados pela agricultura 

convencional e na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável, surge um ramo de 

estudo da agricultura que é bem mais do que um sistema de produção ou um mecanismo 

de melhoria da produtividade, a agroecologia surge como uma ciência que busca dar 

base para os agentes que vem se envolvendo com estes novos meios (ou resgate de 

antigas formas) de fazer agricultura, ponderada pelos princípios da sustentabilidade e 

equidade social. Assim, a noção de agroecologia perpassa a visão de um ambiente rural 

a partir da produção agrícola, buscando, com isso, entender toda a interação entre 

ambiente rural e agricultor. 

Para Aquino & Assis (2005), a agroecologia nasce da tentativa de dar suporte 
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às diversas correntes da agricultura alternativa, respondendo as citações de movimentos 

que expunham esse tipo de agricultura alternativa como sendo retrógrada, uma volta ao 

passado. Tedesco (2006) explica que a agroecologia busca construir meios pelos quais é 

possível tirar a agricultura de um estado de insustentabilidade, mais precisamente a 

agricultura familiar, tanto da produção para o externo da porteira para fora, quanto das 

influências externas para a produção da porteira para dentro da propriedade. Além 

disso, neste sistema produtivo o enfoque do agricultor familiar esta voltado para a 

produção de alimentos mais saudáveis. 

Altieri (2012) relata que a ciência da agroecologia busca promover o 

desenvolvimento de novas metodologias, que são mais do que necessárias para uma 

agricultura, e que está à procura de um ambiente altamente sustentável, não obstante, 

altamente viável economicamente e que busca uma maior equidade social nos territórios 

rurais. O autor ainda traz que, quando se opta por utilizar-se dos princípios 

agroecológicos, deve-se levar em consideração que o principal desafio é minimizar os 

fatores externos e, se possível, gerá-los internamente, de maneira mais eficiente, por 

meio de estratégias mais condizentes com os agroecossistemas ora manejados. 

Já Feiden (2005) menciona que as possíveis estratégias chaves para a criação 

de um novo agroecossistemas, são: (i) reduzir a dependência de insumos comerciais; (ii) 

utilizar recursos renováveis e disponíveis no local; (iii) enfatizar a reciclagem de 

nutrientes; (iv) introduzir espécies que criem diversidade funcional no sistema; (v) 

desenhar sistemas que sejam adaptados às condições locais e aproveitem, ao máximo, 

os microambientes; (vi) manter a diversidade, a continuidade espacial e temporal da 

produção; (vii) otimizar e elevar os rendimentos, sem ultrapassar a capacidade produtiva 

do ecossistema original; (viii) resgatar e conservar a diversidade genética local; e (ix) 

resgatar e conservar os conhecimentos e a cultura locais.  

Assis (2005, p. 179) relata que: 
Em relação aos custos de conversão para sistemas agroecológicos de 
produção, relacionados à perda inicial de produtividade, verifica-se 
que o custo total dessa conversão apresenta uma relação direta de 
proporcionalidade com o padrão inicial de produtividade. Além disso, 
esses custos de conversão expressam-se de forma diferente em função 
do estrato socioeconômico do produtor envolvido, bem como do 
padrão tecnológico no momento da mudança de sistema de produção. 

O autor ainda mostra que existe um fator mais importante na mudança de um 

sistema convencional de produção para um sistema agroecológico, que é a inserção de 
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mais mão de obra nos sistemas agroecologias, pois existe uma relação mais direta do 

agricultor com a produção, gerando um incremento de renda na própria localidade. Não 

obstante, para a agricultura convencional, a mão de obra é apenas um custo que deve ser 

evitado ao máximo. Contudo, Tedesco (2006), ressalva que existem grandes motivações 

para a conversão da agriculta convencional para a agroecológica. Estas motivações se 

dão em parte pela produção de uma vida mais saudável para os agricultores, levando em 

conta que os agrotóxicos põem causar doenças. Existem ainda fatores religiosos e outros 

ligados a melhoria da produção sem que acarrete elevações nos custos.  

Gliessman (2008), ainda, ressalta que embora os produtores tenham uma perca 

de rendimentos nos lucros nos primeiros dois anos, grande parte deles permanece na 

agroecologia e com o desenvolvimento do processo de transição os produtores acabam 

por ter benefícios, tanto econômicos quanto ecológicos, devido à conversão. Parte do 

sucesso da transição depende quase que exclusivamente da capacidade do produtor em 

conseguir adotar práticas que diminuam a dependência externa de insumos. 

Outro fator importante da agroecologia é a utilização da prática da diversidade 

de culturas e da integração produtiva (produção agrícola e pecuária) nos 

estabelecimentos rurais e não pela extensão de apenas uma cultura (monocultura). Isso é 

imprescindível, pois gera para o estabelecimento rural um ambiente com menor grau de 

degradação, pois diversas culturas ajudam na sustentabilidade dos estabelecimentos. 

Neste sentido, a agroecologia se adequa perfeitamente a agricultura familiar, 

pois está possui como característica a diversificação produtiva. Assim, para Tedesco 

(2006, p. 58) a agricultura familiar “[...] tem a capacidade de manejar os recursos 

materiais de modo sustentável, mantendo e até melhorando a biodiversidade dos 

agroecossistemas”. Além disso, Lemos (2006) mostra que a agroecologia tem o 

compromisso de respeitar os saberes locais, podendo até incorporar inovações 

tecnológicas, bem como, estabelecer uma estratégia sobre o desenvolvimento do 

território. 

Por fim, Tedesco menciona que na agroecologia (2006, p. 24): 
Pressupõe-se, além de uma série de outros elementos, restabelecer a 
lógica do respeito e do cuidado sobre a lógica da exploração; da 
cooperação sobre a competição; da solidariedade e da compaixão 
sobre o individualismo, da vida sobre a morte; representa a luta por 
um novo modelo de agricultura, uma nova concepção de alimentos e 
articula formas variadas, estratégicas e alternativas de consumo/ 
comercialização.  



Atas  Proceedings    |    545

 Agricultura na lusofonia  C02

11 
 

 Os discursos e as ações de convivência com o semiárido “[...] ainda coloca como 

imperativo para sua viabilidade a elaboração de uma identidade de gênero, na qual a 

‘igualdade entre homens e mulheres’ seja percebida como a medida de promoção da 

sustentabilidade das relações sociais, políticas e culturais [...]” (Moreira Neto, 2013, p. 

170). Assim, as mulheres devem ser vistas como sujeitos ativos do processo de 

desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida da família e para o 

desenvolvimento dos sistemas produtivos. Além disso, a participação social, o 

empoderamento das mulheres, o protagonismo da juventude, o respeito à diversidade 

cultural e produtiva e a gestão dos recursos naturais, detém uma significativa 

importância para o desenvolvimento do ambiente rural.  

Deste modo, o movimento da sociedade residente no rural torna- se cada vez 

mais dinamizador da vida local, “[...] na medida mesma em que é a fonte da 

configuração da paisagem, do uso e preservação dos recursos naturais e sociais e da 

intensidade da vida social local – e por outro lado, estabelece as formas de 

relacionamento com a cidade e com a vida pública, para além do espaço local. 

(Wanderley, 2009, p. 264). Ocorre ainda, que o desenvolvimento rural vem passando 

por um processo de ecologização, o qual se caracteriza como um processo que vai além 

da inserção de práticas de gestão dos recursos naturais no âmbito da execução das ações 

de desenvolvimento para o ambiente rural, mas busca possibilitar que os diversos atores 

sociais construam estilos de vidas mais alinhados aos seus modos e projetos de vida, ao 

tempo que percebam o rural além da perspectiva econômica, mas como espaço de vida. 

Nesta perspectiva, a ecologização do desenvolvimento rural possibilita que haja 

uma ressignificação do espaço rural, que por sua vez vem demandando a construção de 

processos de desenvolvimento que tenha como elemento balizador estratégias que 

induzam e/ou fomente os agricultores familiares, agricultores tradicionais, camponeses, 

quilombolas, indígenas, etc. a coevoluírem com a natureza existente nos seus territórios 

de vida e em seus agroecossistemas. 

 Tal contexto não só é possível como necessário e promissor. Segundo 

Abramovay (2009), o ambiente rural é considerado o principal depositário da 

biodiversidade, local de um rico patrimônio paisagístico. Desta forma, torna-se possível 

a elaboração de outra “[...] vertente de representações sociais sobre o rural, não mais 

sustentadas na sua desqualificação como atrasado, mas apoiadas na valorização positiva 
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da natureza e do patrimônio cultural dos espaços ‘rurais’[...]” (Carneiro, 2002, p. 226). 

 Além disso, o processo de ecologização do desenvolvimento rural ocorre de 

maneira territorializada. Assim, deve observar que o território é, por um lado, marcado 

por um mosaico de identidades culturais e produtivas que possuem tempos 

diferenciados e potencialidades ecológicas únicas e, na maioria das vezes, irreprodutível 

em outras localidades, por outro lado, é o lugar onde convergem os tempos da 

sustentabilidade, por meio dos processos de restauração e da produtividade ecológica, 

de inovação e de assimilação tecnológica, de reconstrução de identidades culturais 

(Leff, 2006). Ainda, para Leff (2001, p. 340), o lugar seria 

[...] o locus das demandas e das reivindicações das pessoas pela 
degradação ambiental, assim como suas capacidades de 
reconstruir seus mundos de vida. É no nível local que se forjam 
as identidades culturais que se expressam como uma valorização 
social dos recursos econômicos e como estratégias para a 
reapropriação da natureza”. 
 

5.  AGROECOLOGIA ENQUANTO ESTRATÉGIA REPRODUTIVA FRENTE 

ÀS VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS NO SEMIÁRIDO 

Dentre as novas perspectivas para o desenvolvimento rural, construídas a partir 

da agroecologia, destaca-se a participação e o empoderamento das mulheres. No âmbito 

das estratégias para a reprodução da família rural, as mulheres são vistas como atores 

secundários, sendo do homem o papel principal em prover a família com os recursos 

financeiros necessários ao desenvolvimento socioeconômico dos demais membros. 

Stropasolas (2011, p. 27), discorre que:  

[...] a organização do trabalho na agricultura familiar, fortemente 
marcado por um viés de gênero, destina ao homem o espaço da 
produção e da gestão da propriedade. Dessa forma, as mulheres 
não são preparadas, nem estimuladas a se envolver ou se 
interessar por essas questões. Assim, em muitos casos, as moças 
parecem aceitar como natural o fato de o sucessor ser um irmão 
[...].  

Todavia, com a agroecologia está visão se altera. As mulheres passam a ser 

vistas como sujeitos ativos do processo de reprodução socioeconômica da família, às 

vezes tornando-se o principal agente transformador de lógicas produtivas no âmbito do 

estabelecimento rural, trazendo para o lócus produtivo inovações, conhecimento e novas 

atividades produtivas. Segundo Stropasolas (2011, p. 28),  
É importante ressaltar, enfim, que as atividades comumente realizadas 
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pelas mulheres nesses sistemas na medida em que vão crescendo em 
importância econômica, vão inserindo o trabalho delas no espaço dito 
produtivo. A valorização dos produtos de seu trabalho favorece o 
aumento da participação das mulheres nos espaços de decisão 
circunscritos à dinâmica sucessória da unidade familiar e, por 
consequência, no ambiente público, para fora da propriedade. 

 No âmbito da pesquisa observou-se este processo de transformação na Região 

do Semiárido Alagoano, uma vez que mais da metade dos entrevistados eram mulheres, 

isto numa região marcada pela desigualdade de oportunidades e poder entre homens e 

mulheres. Todavia, notou-se durante a pesquisa que a partir das práticas produtivas 

agroecológicas as mulheres passaram a deter um papel ativo, não sendo mais apenas 

“[...] receptoras passivas de auxílio para melhorar seu bem estar, as mulheres são vistas 

cada vez mais, tanto pelos homens como por elas próprias, como agentes ativos de 

mudança: promotoras dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a vida das 

mulheres e dos homens” (Sen, 2000, p. 220-2 221) 

A partir da pesquisa verificou-se que os agricultores entrevistados possuem 

pequenos estabelecimentos rurais, pois o maior estabelecimento possui área inferior a 

33 hectares. Deste modo, verifica-se que a maioria dos entrevistados possuem 

estabelecimentos rurais com área abaixo de 10 hectares. Como a área dos 

estabelecimentos é pequena isso impossibilitaria a disseminação de economia de escala, 

pois os ganhos só passam a ser significativos em uma grande produção, que demanda 

grande extensão de terra. Então, a saída é optar por uma economia de escopo, 

diversificando a produção e aumento a produtividade através da integração produtiva. 

Como explica Mendes (2009, p. 131):  
A diversificação da produção na unidade familiar tem se mostrado 
uma estratégia de sobrevivência e vê o mercado como uma opção nem 
sempre imprescindível. A organização dos agricultores aparece como 
outra opção para se reproduzir enquanto segmento da sociedade, 
produzir, comercializar, adquirir produtos sem, contudo, perder suas 
práticas sociais e culturas. 

Neste sentido, observou-se que os agricultores pesquisados possuem uma 

considerável diversificação produtiva, manejando mais de 40 tipos de produtos 

agropecuários, entre: legumes, verduras, frutas, carnes etc. Verifica-se, também, que em 

alguns casos o tamanho dos estabelecimentos rurais familiares agroecológicos (com 

32,5 hectares e 20,75 hectares, respectivamente) permite uma diversificação na 

produção, isso não apenas ocasionado pelo o tamanho do estabelecimento, mas também 
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pelo fato que a agroecologia possibilita o melhor manejo do agroecossistema, buscando 

adequar as restrições existentes. 

Entretanto, notam-se exemplos de que diversificação produtiva e área não, 

necessariamente, detêm uma correlação em termos de quantidade de variedades vegetais 

e animais manejados no estabelecimento rural, ou seja, quanto maior a área maior será a 

diversificação. Isso porque quando se maneja por meio dos princípios da agroecologia o 

entendimento do ambiente onde se vive e sua relação com a terra pode possibilitar uma 

melhor produtividade, até em relação a outros sistemas onde a questão espacial é o 

medidor de eficácia. 

O desenvolvimento dessa diversificação produtiva foi possível dado os 

sistemas integrados e o trabalho coletivo, que se expressam por meio dos bancos de 

sementes e da troca de trabalho, que vem constituindo-se numa estratégia importante 

para a reprodução socioeconômica das famílias rurais dos agricultores entrevistados, 

uma vez que possibilita a diversificação produtiva, bem como a ampliação da pauta 

produtiva a ser comercializada e autoconsumida. Além disso, possibilita aos agricultores 

desenvolverem sua capacidade inovativa face as limitantes ecológicas, produtivas e 

financeiras encontradas na região e em seus agroecossistemas. 

 Todavia, existem problemas enfrentados na produção que dificultam e podem, 

até mesmo, inviabilizá-la, como a questão da falta de água, sendo este problema 

relatado por mais de 90% dos entrevistados. Esse é um problema típico da Região do 

Semiárido Brasileiro. Portanto, se faz necessário uma maior percepção do ambiente 

rural, que, por sua vez, é contemplada pelos princípios da agroecologia, pois esta busca 

contemplar os entraves através da diversificação produtiva mais condizente com a 

realidade endafoclimática local. 

No mais existem outros problemas relatados pelos entrevistados, entre eles 

falta de transporte, pragas, equipamentos, por exemplo. Outro fator preocupante foi à 

falta de assistência técnica, pois a maioria dos entrevistados declarou não terem 

assistência técnica. Isso é um fator preocupante visto que na agroecologia a relação 

entre técnico e empírico constitui numa estratégia para o desenvolvimento da região. 

Diante desta perspectiva, o trabalho também buscou entender como a 

agroecologia interferiu de maneira positiva na vida dos jovens agricultores e se essa 

interferência está atrelada ao nível de renda ou a outras características intrínsecas a ela, 
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não apenas de maneira objetiva (aumento de renda, aumento da produção, diminuição 

dos custos), mas também de maneira subjetiva (melhoria das relações sociais, 

valorização do agricultor, melhor percepção do ambiente onde está inserido etc.).  

Já os benefícios gerados, segundo os jovens agricultores entrevistados, foram 

bastante diversos e apontam para uma melhoria de percepção, o que significa dizer que 

existe uma abertura maior para novos métodos de produção. Pode-se verificar então, 

que grande parte dos entrevistados declarou uma melhoria na qualidade de vida, bem 

como, uma melhoria da saúde, como sendo um dos principais benefícios trazidos pela 

agroecológica. Ressalta-se, ainda, que os entrevistados mencionaram haver melhoria 

ecológica de seus estabelecimento rurais, sendo este, também, um benefício trazido pela 

agroecologia. Isto mostra que a agroecologia ajuda a [...] “responder as preocupações 

sobre qualidade do ambiente, conservação de recursos, segurança alimentar, qualidade 

da vida rural e sustentabilidade da própria agricultura”. (Gliessman 2008, p. 588). 

 Observa-se, ainda, que a herança deixada pelos pais se constitui na principal 

forma de conhecimento dos agricultores pesquisados acerca de seu agroecossistema e na 

forma de manejá-lo. Entretanto, alguns agricultores relataram usar cursos na internet, 

bem como o apoio de técnicos e agrônomos para a gestão de seus sistemas de produção. 

Percebeu-se também que na maioria os sistemas produtivos pesquisados houve 

melhora significava, comprovando o que observou-se anteriormente, que a agroecologia 

possibilita a melhoria do sistema produtivo através da melhor percepção que se tem 

sobre o ambiente. Os jovens agricultores entrevistados apontam como melhoria: (i) a 

melhora do solo; (ii) os preço justo pagos pelos produtos; (iii) a inserção nos mercados 

institucionais: PAA e PNAE; e (iv) o não uso de agrotóxicos, etc. Contudo, a alternativa 

mais afirmada pelos entrevistados foi à melhoria da produtividade, confirmando, assim, 

as contribuições que a agroecologia possibilita para o sistema produtivo. 

Para finalizar a análise, observou-se qual a contribuição da agroecologia para a 

composição de renda e melhoria de vida dos agricultores pesquisados. Assim, para que 

haja desenvolvimento rural na região do semiárido alagoano, a questão econômica 

contribui para que haja um ambiente favorável ao um maior engajamento dos 

agricultores na problemática socioeconômica e ecológica no qual está inserido ambiente 

rural do semiárido alagoano. 

Deste modo, observa-se que não há desenvolvimento sustentável se não for 
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economicamente viável. Entretanto, esta viabilidade não pode gerar degradação 

ecológica dos estabelecimentos rurais familiares, sendo este um fator imprescindível 

para o processo de desenvolvimento rural para o semiárido alagoano. Neste sentido, 

Caporal & Costabeber (2004, p. 54) expõe que “[...] a insustentabilidade de 

agroecossistemas pode se expressar pela obtenção de resultados econômicos favoráveis 

à custa da depredação da base de recursos naturais que são fundamentais para as 

gerações futuras [...]". 

Tal contexto, torna-se importante para as famílias rurais localizadas na região 

do semiárido alagoano, uma vez que os níveis de renda são muito baixos, ao tempo que, 

geralmente, as famílias possuem muitos membros, sendo que alguns não possuem 

renda. Desta forma, um baixo nível de autossuficiência nos estabelecimentos rurais gera 

uma pressão muito grande sobre os membros da família rural que possui renda. E tal 

situação priora caso este membro perca seu emprego, logo a renda necessária à 

reprodução socioeconômica da família. 

Neste sentido, a pesquisa observou que parte preponderante da renda da 

maioria dos agricultores advém da produção agroecológica, mostrando assim, que 

comercialização agroecológica proporciona uma fonte de renda para estes agricultores. 

Além disso, graças ao aumento da produção para o autoconsumo há a possibilidade de 

diminuição dos custos mensais com alimentação e em alguns casos com a obtenção de 

insumos produtivos agrícolas, produtos estes antes não produzidos no estabelecimento 

rural familiar sertanejo.  

 Outro fator importante, e que foi visto anteriormente neste trabalho, é que os 

agricultores entrevistados possuem criações de animais que integram a produção 

agrícola com a pecuária, desenvolvendo assim uma forma de produção diferenciada e 

diversificada para comercialização e para o próprio consumo familiar.  

A produção para o autoconsumo, uma melhora no nível de autossuficiência 

alimentar dos agricultores entrevistados. Como foi notado nas entrevistas, a produção 

para autoconsumo constitui-se como uma estratégia que permeia a melhoria não só da 

renda familiar de maneira subjetiva, como também a melhoria da alimentação, que em 

conjunto com a diversificação produtiva, gera uma diminuição da vulnerabilidade 

externa, já que parte considerável da alimentação é produzida internamente, ou seja, no 

estabelecimento rural do agricultor agroecológico. 
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Assim, a noção de segurança alimentar que está relacionada à carência 

alimentar, é um problema, ainda enfrentado pelos jovens agricultores sertanejos 

alagoanos, que manejam seus estabelecimentos rurais sob os preceitos agroecológicos. 

Isto, por sua vez, condiz com a teoria, já que “O principal objetivo da abordagem 

agroecológica é integrar os diferentes componentes do agroecossistema de forma a 

aumentar sua eficiência biológica geral, capacidade produtiva e autossuficiência” 

(Altieri, 2012, p. 107), enfatizando assim, que é possível cria um ambiente menos 

vulnerável no longo prazo, já que ainda estão em processo de transição produtiva, mas 

que é preciso um maior tempo de maturação produtiva. 

 Assim, pode-se destacar como contribuições que a agroecologia proporcionam 

para a melhoria da renda dos jovens agricultores: qualidade dos produtos, diminuição 

nos custos de produção, aumento nas vendas e aumento na diversificação produtiva. 

Todas essas contribuições, em geral, não percebida pela mensuração econômica 

tradicional, são importantes e se constituem numa alternativa essencial para a 

sobrevivência dos agricultores familiares no semiárido.  

Com relação à melhoria das condições de vida dos agricultores e de sua 

família, os agricultores familiares descrevem que a agroecologia é uma estratégia 

importante que proporcionar uma melhoria: na alimentação, na saúde, no manejo da 

produção e na redução da carga de trabalho, por exemplo. Deste modo, três agricultores, 

relataram, explicitamente, que a agroecologia possibilitou uma conscientização da 

comunidade sobre a importância do meio ambiente para o seu desenvolvimento. Neste 

sentido, o Agricultor 9, por exemplo, traz a seguinte afirmação: 
Os jovens, hoje dizem sem receio: eu sou agricultor, quero viver no 
sitio (campo rural) quero aprender o manejar o terreno, os animais e a 
roça. No município houve mudança na rentabilidade, por exemplo: a 
feirinha de domingo agora é organizada pelos produtores da 
agricultura familiar. 

Na mesma perspectiva o Agricultor 20 expõe que: 
Como eu trabalho no ramo da pecuária a agroecologia possibilitou 
com o que eu pudesse analisar melhor minhas pastagens e analisar 
qual melhor animal a ser implantado e melhorar minha capacidade 
produtiva, além de possibilitar um melhor aproveitamento dos 
alimentos que sobram podendo servir tanto na alimentação de animais 
como na adubação da propriedade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do contexto apresentado, observa-se que o sistema socioprodutivo 

agroecológico possui elementos que poderão promover o desenvolvimento rural 

sustentável para a Região do Sertão Alagoano, alicerçado na transformação dos 

agricultores em sujeitos ativos do seu processo de desenvolvimento, assim como, 

agentes de desenvolvimento local.  

Assim, a agroecologia pode ser vista, pois, como uma alternativa ao 

desenvolvimento rural, onde fortalece a participação social, o que evita o aumento do 

êxodo rural, ao mesmo tempo em que atrai novos atores sociais para o rural. Esse novo 

leque de oportunidades pode tornar o rural do semiárido mais dinâmico, capaz ainda, de 

possibilitar melhorias na qualidade de vida das famílias rurais sertanejas, além de 

motivar os jovens agricultores familiares a permanecerem no ambiente rural. 

 Portanto, verificou-se durante a pesquisa que o processo de ecologização do 

desenvolvimento rural, alicerçado na inter-relação entre a proposta de convivência com 

o semiárido e os princípios social, político, produtivo, cultural e ecológico da 

agroecologia, estão gerando uma melhor qualidade de vida para as famílias rurais na 

Região do Sertão Alagoano, ao ponto dos agricultores familiares sertanejos 

vislumbrarem uma perspectiva de futuro em suas localidades e decidirem 

permanecerem em seus ambientes rurais, uma vez que passaram a ter espaço e voz ativa 

frente ao processo de desenvolvimento socioeconômico da família. 

Entretanto, ainda percebe-se, algumas resistências locais, principalmente, dos 

agricultores mais velhos frente a esta autonomia e empoderamento que estão tendo os 

agricultores mais jovens e as mulheres. Mas pelo que foi observado, tal resistência tende 

a ser superada, pois cada vez mais estes atores passam a deter uma maior importância 

no processo de transformação socioeconômica da Região do Sertão Alagoano. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre o desenvolvimento socioeconômico 
dos estados da Amazônia brasileira e a extração de recursos naturais da região frente ao 
ambiente institucional, para confirmar (ou não) a hipótese na qual os estados desta 
Região sofrem da maldição dos recursos naturais. Metodologicamente, realiza-se uma 
abordagem da Nova Economia Institucional - NEI, buscando delimitar o papel das 
instituições no desenvolvimento regional. Os dados da pesquisa baseiam-se no 
indicador dos valores do Produto Interno Bruto (PIB) dos estados que compõem a 
referida Região, sendo estes convertidos para dólares a partir da taxa média de câmbio 
anual divulgada pelo Banco Central do Brasil e compilada pelo IPEADATA (2015), de 
tal modo a se comparar a evolução das exportações estaduais em relação ao PIB. Após 
isso, se procede com uma revisão bibliográfica sobre a discussão teórica da maldição 
dos recursos naturais, assim como um levantamento das principais referências sobre 
como se deu a exploração desses recursos ao longo dos últimos 50 anos na Amazônia, 
cujo taxa de desmatamento é uma das maiores em termos de floresta nativa. A escolha 
da Amazônia se justifica em razão da exploração da natureza ocorrer na maior floresta 
tropical do mundo, cuja questão ambiental versus o crescimento econômico tem sido 
um debate constante. Além disso, a maior parte da produção de produtos agropecuários 
e, principalmente, minerais são explotados na Amazônia. Nesse sentido, os recursos 
naturais são uma benesses ou uma maldição quanto ao desenvolvimento de uma 
sociedade?, Como resultados do artigo, espera-se que os recursos naturais amazônicos 
tenha promovido o bem-estar de sua população e restante do País. Por fim, o trabalho 
está estruturado em cinco partes: introdução, metodologia, discussão teórica sobre a 
NEI e maldição dos recursos naturais, discussão e análise dos resultados e, por fim, as 
conclusões finais.  
 
Palavras-chaves: Instituições, Amazônia, Desenvolvimento, Sustentabilidade  
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1 INTRODUÇÃO 
 
  
Os recursos naturais ou matérias-primas são elementos da Natureza utilizados pelos 

seres humanos para melhorar as condições de vida por meio da entrada de matérias-

primas no sistema produtivo para a geração de bens e serviços. Logo, em qualquer 

situação, a disponibilidade desses recursos deveria a ser uma vantagem aos que deles 

pudessem usufruir. Porém, em variados casos, a existência de recursos naturais torna-se 

um fardo à sociedade que os possuem e, ao invés de ser uma benesse, os recursos 

naturais tornam-se uma maldição capaz de limitar o crescimento econômico e o 

progresso da sociedade. Mas, o que faria com que a existência de recursos naturais se 

tornarem um problema? É possível que dentro de um mesmo país uma região sofra da 

maldição dos recursos naturais e outras não? 

A Amazônia é uma extensa área, cobrindo mais de 5,5 milhões de quilômetros 

quadrados do território em nove países da América do Sul (Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana e Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela), sendo a maior parte 

pertencente ao território brasileiro. As variedades de plantas e animais torna a região 

amazônica uma das áreas com maior concentração de biodiversidade do mundo 

(Mittermeier et al., 2003). 

A evolução histórica da Amazônia brasileira contempla um passado de praticamente 

nulidade na participação na economia nacional, excetuando-se alguns booms 

econômicos como os ciclos da extração das chamadas drogas do sertão e da borracha, o 

peso econômico e a participação da região amazônica na economia brasileira é bastante 

limitada até a segunda metade do século XX (Costa, 2012; Mello, 2006). 

A partir da década de 1960 o Estado brasileiro se dispôs efetivamente a integrar a 

Amazônia no sistema produtivo nacional através da implantação de planos de 

desenvolvimento que mudariam a trajetória socioeconômica da região (Loureiro, 1992; 

Pandolfo, 1994; Ribeiro, 2006). A razão para isso é que o governo entendia que havia 

alguns problemas regionais e nacionais a serem resolvidos por meio de planos 

econômicos que teriam o território amazônico como espaço determinante. Do ponto de 
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vista nacional havia uma série de conflitos por terras em outras regiões, então as terras 

demograficamente pouco ocupadas da Amazônia serviriam para amenizar esses 

conflitos, similarmente haveria a expansão produtiva para região por meio da migração 

de capital, nesse ponto há a expansão econômica com uma mudança drástica na base 

produtiva (Pandolfo, 1994; Mello, 2006).  

Nesse momento seriam desenvolvidos mecanismos para atração de pessoas e capitais 

direcionados à Amazônia para o aproveitamento dos recursos naturais como madeira, 

terra, minérios e do potencial enérgico com as hidroelétricas. Na prática seria uma 

transformação radical e intensa do território amazônico não observado em mais de 

quatro séculos e que marcaria a trajetória produtiva da região, cujos rumos pouco 

mudariam nas décadas seguintes, muito pelo contrário, a importância da participação 

dos recursos naturais amazônicos na economia brasileira aumentaria, sem efetivamente 

elevar a participação da Amazônia na geração da riqueza nacional. 

A integração da região norte à economia brasileira seria fundamentada na implantação 

do modelo econômico que aproveitasse os potenciais naturais da região amazônica. 

Assim, houve o desenvolvimento da agricultura também ocorreu, mas principalmente 

pela substituição de áreas de floresta por pastagem. Em Mato Grosso e Rondônia 

predomina a produção de commodities agrícolas para exportação, como a soja e o 

algodão. No Pará ainda predomina a pecuária e a pela sua abundância, a exploração 

mineral e madeireira. A viabilização econômica de tais atividades ocorreu com a 

integração nacional da região, e muitos estudos apontam como causas do 

desmatamento, além apenas da própria ação econômica destas atividades (;Fearnside, 

2001; Margulis, 2003; Barona et al., 2010), as obras de infraestrutura na região (Pfaff et 

al., 2007). 

Estudos demonstram que a abundância de recursos naturais esta correlacionada com um 

baixo crescimento econômico, a Maldição dos Recursos Naturais (Sachs; Warner, 

2001). Questiona-se aqui se a Amazônia sofre desta Maldição, não apenas por deter 

tamanha quantidade de recursos naturais, mas também por historicamente ter 

dinamizado seu desenvolvimento com base na exploração econômica destes recursos. 

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre o desenvolvimento socioeconômico 

dos estados da Amazônia brasileira e a extração de recursos naturais da região frente ao 
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ambiente institucional. A hipótese estabelecida é de que historicamente houve a 

formação instituições que limitaram o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia 

pois se baseavam na abundância de recursos naturais para o desenvolvimento da região. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho buscou verificar a hipótese na qual os estados da Amazônia brasileira 

sofrem da maldição dos recursos naturais. Para tal, inicialmente foi realizada uma 

abordagem da Nova Economia Institucional - NEI, buscando delimitar o papel das 

instituições no desenvolvimento. Em seguida foi apresentado a problemática da 

maldição dos recursos naturais e seu impacto sobre o desenvolvimento de um país ou 

região, destacando a vocação da Amazônia em relação à exploração dos recursos 

naturais disponíveis. 

Para confrontar a hipótese com a teoria, foi realizado um breve resumo do papel das 

instituições na principal fase da ocupação na Amazônia e como estas orientaram a 

formação econômica atual da região. Os valores do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

estados foram convertidos para dólares a partir da taxa média de câmbio anual 

divulgada pelo Banco Central do Brasil e compilada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplidata (IPEADATA, 2015). Embora não ofereça um valor preciso, 

permite uma comparação em relação a quanto às exportações representam frente ao PIB 

estadual. Os dados de exportação foram coletados da base do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2015). 

 

3 MALDIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E ECONOMIA INSTITUCIONAL 

 

3.1 NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 

 

As instituições são as regras informais ou formais criadas socialmente para redução de 

incertezas e conflitos, bem como para aumentar as garantias e facilitar a cooperação dos 

agentes produtivos na coordenação das atividades econômicas (NORTH, 1991, 1994; 

Hodgson, 1999; Fiani, 2011). As instituições podem ser formais ou informais, as 
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primeiras são expressas nas leis e constituições, ou seja, possuem aporte estatal, 

enquanto as regras informais derivam dos costumes, tradições e códigos de conduta 

(North, 1990, 1991).  

O estudo da evolução institucional é uma forma de se conectar o passado com o 

presente e o futuro, pois, o desempenho de uma economia só pode ser entendido como 

parte de um processo sequencial histórico, e são as instituições que fornecem a estrutura 

de incentivos de uma economia, elas moldam a direção da mudança econômica para o 

crescimento, estagnação ou declínio (North, 1981).  

Um ambiente institucional constituído para o desenvolvimento econômico deve facilitar 

a cooperação e reduzir a disputas (Fiani, 2011). A organização das atividades produtivas 

eficazes também depende dos mecanismos de governança capazes de inibir 

comportamentos oportunistas a favor do progresso coletivo. Nesse sentido, aos 

governos é investida a capacidade de usar de coerção para o cumprimento das regras 

para manter ou alterar uma trajetória para melhorias socioeconômicas. 

Para concretização de um negócio é crucial ter noção incertezas que permeiam a 

negociação e Coase(1937) categorizou essas incertezas como custos de transação. A 

ciência das incertezas e dos custos de transação é fundamental para compreender a 

importância das instituições no funcionamento das sociedades, pois, são correlacionadas 

de tal modo que a redução de uma das duas variáveis implica no mesmo movimento da 

outra. Deste modo, o desenvolvimento econômico requer a redução dos custos de 

transação e das incertezas. 

O Estado possui um papel determinante nesse sentido por ser uma entidade com 

capacidade de reunir recursos políticos, jurídicos e econômicos para alterar a estrutura 

de governança da sociedade a fim de alcançar um objetivo como reduzir as incertezas e 

o custo de transação em favor do desenvolvimento. No Brasil, é notório o papel que o 

governo nacional teve na transformação socioeconômica amazônica, sobretudo, a partir 

da década de 1960. O ambiente institucional formal existente orientou determinada 

trajetória econômica na Amazônia, que por sua vez determinou o modelo de 

desenvolvimento na região em voga até os dias atuais. 

Os questionamentos que o modelo de desenvolvimento em vigor na Amazônia é que o 

mesmo está orientado para a exploração dos recursos naturais da região, sobretudo, para 
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exploração de commodities. Numa análise sobre o potencial econômico dos recursos 

naturais amazônicos como a terra, hidroenergia e mineração, tais insumos são salutares 

no progresso da região e do país, todavia, a permanência em dos mesmos destaques 

produtivos nos últimos 50 anos provoca a questão sobre uma possível maldição dos 

recursos naturais, nesse sentido o problema instaurado pelo modelo seria o path 

dependence (trajetória dependente), o qual seria influência do passado no presente e no 

futuro (North, 1990). O path dependence seria resultado de uma matriz de incentivos 

que inibiria mudanças relevantes na base produtiva amazônica, mantendo-a de maneira 

similar a mais de meio século. 

 

3.2 MALDIÇÃO RECURSOS NATURAIS 

 

As teorias econômicas buscaram evidenciar ao longo do tempo as principais causas da 

diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou extremamente 

pobres. Além da própria teoria institucional, onde North (1990) coloca que o ambiente 

institucional afeta a performance econômica e consequentemente o desenvolvimento 

dos países, outra corrente de pensamento coloca que a abundância de recursos naturais 

esta diretamente correlacionada com países pobres, originando a corrente de 

pensamento da maldição dos recursos naturais (Sachs; Warner, 2001). 

A teoria da maldição dos recursos naturais observa que países ou regiões com a grande 

presença de recursos naturais frequentemente também possui um baixo crescimento 

econômico comparado a outros locais (Sachs; Warner, 2001). Tal observação é evidente 

em países com reservas de petróleo como a Venezuela, ou outros recursos naturais, no 

qual a participação relativa destes recursos na balança é extremamente alta (Sachs; 

Warner, 2001). O questionamento pertinente fica em compreender as razões que levam 

a tal subdesenvolvimento.  

Abundância em recursos naturais e sua consequente exportação poderiam fomentar o 

desenvolvimento de outros setores ou tornar-se uma vantagem comparativa para a 

economia local. Em seu artigo clássico Johnston e Mellor (1961) argumentam que a 

agricultura voltada para a exportação poderia gerar excedentes capazes de fomentar o 

desenvolvimento de outros setores e consequentemente a economia nacional, portanto a 
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agricultura seria uma fonte inicial para o crescimento econômico. Mas tal situação já 

havia sido anteriormente questionada devido a deterioração dos termos de troca entre 

produtos primários e produtos industrializados (Prebisch, 1950; Singer, 1950). 

Outra análise para a maldição dos recursos naturais esta ligada a burocracia e corrupção 

dentro dos processos legais para utilização de recursos naturais. Brückner (2010) 

percebe que países que exigem excessos de documentação para firmas que exploram 

recursos naturais conduzem a: I) aumento do custo e tempo para legalização devido a 

burocracia; II) incremento da possibilidade de corrupção para burlar tal caminho 

burocrático. Nesta situação, a maldição se repete com um agravante, se estabelece 

dentro de um ambiente institucional formal (normas de legalização) e informal 

(caminhos para corrupção) que mantém a trajetória de desenvolvimento no paradigma 

atual. 

Instituições desempenham um papel importante na trajetória de desenvolvimento, 

orientando para um caminho de crescimento alto ou baixo, conforme a qualidade das 

instituições em direcionar tais situações. Para a maldição dos recursos naturais, Mehlum 

et al., (2006) demonstram empiricamente que países com instituições que favorecem 

empreendedores produtivos, como redução de burocracia, cumprimento de contratos, 

baixo nível de corrupção, direitos de propriedade claros, entre outros, acabam 

percebendo melhores índices de crescimento econômico, casos como Canadá, Austrália 

e Noruega. 

Retomando a questão do subdesenvolvimento, seria a abundância de recursos naturais 

que conduz ao subdesenvolvimento, pois fomenta tal trajetória, ou seriam instituições 

fracas e políticas de desenvolvimento incipientes que levam a uma trajetória de 

dependência de recursos naturais? A primeira questão é a explicação básica do 

problema dada por Sachs e Warner (2001). Para Brunnschweiler; Bulte (2008), a 

existência de instituições incapazes de solucionar conflitos na extração de recursos 

naturais acaba conduzindo a uma trajetória de dependência dos recursos naturais, que 

por estar justamente ancorada em tais instituições, não consegue promover o 

crescimento econômico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Amazônia brasileira, por sua extensão e diversidade de recursos naturais, é uma área 

na qual o problema do desenvolvimento ligado a maldição dos recursos naturais poderia 

ser evidenciada quando analisado as unidades da federação ou os municípios 

comparativamente. Rodrigues et al (2009) observaram que municípios da Amazônia que 

tiveram maior desenvolvimento estavam ligados a conversão dos recursos naturais em 

atividades econômicas, como o caso da madeireira e substituição de florestas por 

pastagens e agricultura (boom-and-burstdevelopment). Este efeito ocorreria no curto 

prazo, na medida em que o desmatamento (e consequente expansão destas atividades) se 

reduz o desenvolvimento também cresceria em taxas menores (Rodrigues et al., 2009). 

Tal modelo de crescimento propõe, portanto, um crescimento acelerado no 

desmatamento inicial que se reduz conforme a fronteira se expande. Em oposição, o 

modelo neoclássico de crescimento evidencia que, se os recursos inicialmente 

produzidos com o desenvolvimento de atividades ligadas que se originaram do 

desmatamento forem reinvestidos em capital humano, capital físico e progresso 

tecnológico, então seria possível sustentar o desenvolvimento no longo prazo (Caviglia-

Harris et al., 2016).  

De qualquer forma, o problema do desmatamento ilegal na Amazônia vem sendo 

altamente combatido no século XXI. A partir de 2004 foi iniciado o Plano de Ação para 

a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Em 2008 foi 

publicado o Decreto nº 6.514, que passou a estabelece as sanções administrativas a 

serem aplicadas em relação a crimes contra o meio ambiente. Tais ações refletem a 

mudança institucional no combate ao desmatamento na Amazônia, e produziram efeitos 

com a aplicação de mecanismos de fiscalização, monitoramento, aplicação de multas e 

operações de busca e apreensão pelos órgãos responsáveis (enforcement). 

O impacto de tais mudanças institucionais na política de contenção do desmatamento na 

Amazônia é visível (Figura 1). É possível observar que a partir de 2004, quando houve a 

segunda maior taxa anual de desmatamento registrada (27.772 km²), também houve o 

início das operações e a produção de efeitos, com a queda acentuada das taxas anuais e 

a menor taxa histórica em 2012 (4.571 km²). 
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Figura 1: Taxas de desmatamento na Amazônia Legal brasileira - 1988 a 2014 

 
 

Fonte: INPE (2015). 
As principais atividades apontadas como causa do desmatamento na Amazônia são a 

pecuária e a agricultura (Hecht, 1985; Fearnside, 2001; Margulis, 2003). Outras causas 

também são indicadas como incentivadoras ao desmatamento, como obras de 

infraestrutura (rodovias, barragens, entre outras), por permitirem a expansão de 

atividades potencialmente desmatadoras ao oferecerem condições técnicas de produção 

e exploração dos recursos naturais (Nepstad et al., 2001; Pfaff et al., 2007; Tundisi et 

al., 2014). 

Com a ampliação dos esforços para redução do desmatamento, fica a questão, se a 

Amazônia sofre da Maldição dos Recursos Naturais, então a restrição ao desmatamento 

deve provocar ou uma redução do crescimento econômico pela impossibilidade de 

ampliar a fronteira agropecuária (boom-and-burst) ou a manutenção do crescimento 

pela ampliação tecnológica e produtiva das atividades existentes (modelo crescimento 

neoclássico). 

De qualquer forma, a economia Amazônia é orientada para os recursos naturais. A 

situação que deve ser observada é como historicamente as instituições incentivaram 

para um modelo de desenvolvimento baseado nos recursos naturais e, em anos recentes, 

criam uma desconexão com este processo ao alterar a forma de gerenciamento dos 

próprios recursos naturais, com a redução do desmatamento e a proteção da 

biodiversidade. Ainda, é necessário verificar se a Amazônia desenvolveu-se durante o 

período de intenso desmatamento e se novas instituições foram desenvolvidas para 

superar a dependência dos recursos naturais. 
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4.1 ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL E ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS 

NA AMAZÔNIA 

 

Desde os anos  1930 já havia interesse na ocupação da Amazônia de forma mais intensa 

do que havia ocorrido até então, a Marcha para o Oeste incentivou a migração para o 

Centro-Oeste. Mas a principal fase de ocupação da Amazônia ocorreu a partir da década 

de 60 com a proposta do Estado em desenvolver a região. O Plano de Integração 

Nacional buscou o desenvolvimento de atividades produtivas com obras de 

infraestrutura, como as rodovias Cuiabá-Santarém e a Transamazônica. Como agência 

de fomento surge a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

  

Incentivos fiscais, através da Lei nº 5.174/66, também foram concedidos para a 

implantação de atividades, inclusive para importação de maquinas e equipamentos. No 

mesmo período também foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). A 

oferta de crédito subsidiado permitiu a modernização da agricultura nacional (Belik; 

Paulillo, 2009), e, de certa forma, ao desenvolvimento das atividades potenciais 

produtivas na região Amazônica. 

O ambiente institucional buscou, durante o período que vai de 1960 até a década de 

1990, incentivar a ocupação demográfica e econômica da região amazônica. A 

preocupação ambiental era reduzida, embora com o Código Florestal de 1965, este não 

era um mecanismo institucional que ameaçava o desempenho das atividades. Abriu-se 

assim caminho para uma economia baseada nos Recursos Naturais, principalmente pela 

indústria madeireira seguida da substituição da floresta nativa por pastagens e 

posteriormente pela agricultura. 

A pecuária, particularmente a principal causa do desmatamento na Amazônia, se 

desenvolveu diante do ambiente institucional no qual os direitos de propriedade na 

região não estavam claros. Simmons et al (2007) apontam diversos fatores que 

contribuíram para o surgimento dos conflitos de terra na região. Ligados ao direito da 

terra tem-se a relativa escassez de terras, embora a Amazônia seja uma área gigantesca, 

as obras de infraestrutura estabelecidas atendiam uma região limitada, que foi ocupada 
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por grandes propriedades de terra e tornaram a "acessibilidade da terra", nas palavras 

dos autores, escassa (Simmons et al., 2007).  

O segundo problema legal esta ligado a problemática do uso produtivo da terra 

(Simmons et al., 2007). Desenvolver uma atividade para manter a posse da terra deu 

caminho à derrubada da floresta nativa e substituição por uma atividade que requeria 

baixo capital, no caso, a criação de gado atendia estes requisitos, o resultado foi uma 

atividade com baixa produtividade e resultante em grande degradação ambiental (Hecht, 

1985). Os já mencionados subsídios também contribuíram para a pecuária. O ambiente 

institucional em relação aos direitos de propriedade, de um lado não era totalmente claro 

e de outro havia a dificuldade de acesso ao poder judiciário em uma região pouco 

habitada e posterior resolução de direitos entre particulares, o resultado foi a 

intensificação dos conflitos na região de fronteira (Santos, 1982). 

Um ponto importante que adentrou na agenda amazônica é o conceito de 

desenvolvimento sustentável que significa consorciar crescimento econômico, 

melhorias sociais e preservação do meio ambiente para o presente e gerações futuras 

(Meadows et al., 1972). Sobre esse ponto repousa grandes expectativas na Amazônia 

por se tratar de uma região com grande volume de recursos naturais além de fauna e 

flora, dispõem de água, terras e minérios que são aproveitáveis para economia brasileira 

e internacional, embora a exploração desses recursos induza ao crescimento econômico, 

há o desafio de promover o desenvolvimento sustentável. 

Em que pese a diversidade que a economia brasileira tenha obtido nas últimas décadas, 

o país tem sua competitividade econômica aprovada internacionalmente no setor 

primário, tal característica é demonstrada pelo volume de recursos primários 

exportados. A relevância desse setor é vista também sobre a ótica institucional, em 

1996, o governo brasileiro estabeleceu a Lei Kandir era desonerar os produtos 

primários, semielaborados e serviços exportados do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), o que na prática significa fomentar a exportação, tornar 

os produtos primários exportados mais competitivos internacionalmente eobter divisas 

para o país. 

A Amazônia possui desafios socioeconômicos e ambientais tão grandes quanto a sua 

extensão territorial. A Lei Kandir impeliu que mais recursos naturais fossem exportados 
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da região amazônica como atesta a Tabela 1, essa instituição advoga em prol de ganhos 

econômicos para o Brasil, porém, coloca em risco a proposta de desenvolvimento 

sustentável existem dificuldades relevantes em atrelar o crescimento econômico à 

manutenção do meio ambiente, com feito uma das principais degradações ambientais da 

região, o desmatamento, teve incrementos importantes no final do século passado. 

 

4.2ANÁLISE DO PERÍODO RECENTE: RECURSOS NATURAIS E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Em um primeiro momento, a expansão econômica da Amazônia foi orientada por 

instituições que incentivaram a exploração contínua dos recursos naturais, não apenas 

pela sua abundância, mas também pelo incentivo do Estado através políticas de 

colonização. O processo contínuo deste modelo de crescimento criou bases para a 

ocupação mais intensa da região, que se procedeu pós década de 60. Entretanto, este 

mesmo modelo levou de um lado a dependência econômica e especialização dos 

recursos naturais, e de outro originou problemas ambientais devido à inobservância 

inicial das instituições que orientaram este processo. 

O debate da sustentabilidade e preservação cresceu neste período até a sua consolidação 

no início da década de 1990 e por fim adentrou a agenda estatal e privada no século 

XXI. A conservação dos recursos naturais impacta diretamente a Amazônia, que, além 

de deter a maior biodiversidade, área de floresta, recursos hídricos e minerais, baseou 

historicamente sua economia em atividades ligadas a tais setores. Ou seja, atualmente as 

instituições orientam para uma economia sustentável, diferentemente de décadas atrás 

quando a ocupação era prioridade frente à conservação. 

O problema advém da possibilidade na qual a Amazônia sofre da Maldição dos 

Recursos Naturais, sua dependência de atividades ligadas aos recursos naturais teria 

tanto reduzido seu desenvolvimento ao longo do tempo como também passa a impactar 

no presente, onde tais atividades acabam encontrando um ambiente institucional ainda 

mais rigoroso para sua expansão, requerendo uma mudança na gestão e políticas de 

incentivo ao desenvolvimento. 
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A vocação da Amazônia como produtora de recursos naturais fica clara a partir da 

Tabela 1. Com exceção do estado do Amazonas, que devido à alta participação dos 

produtos da Zona Franca obtém uma cesta de produtos industrializados mais elevada, 

todos os demais possuem como principal item de exportação recursos naturais1, sendo 

os principais os minérios (como no caso do Pará), a soja (Mato Grosso, Tocantins e 

Rondônia) e na produção animal o destaque para a pecuária, praticamente presente em 

todos os estados. 

Tabela 1: Exportação de Recursos Naturais (US$ FOB e % relativo) pelos estados 

da Amazônia - Comparativo 2000 e 2010. 
 2000 2010 

 Exportação % Exportação % 

Acre 982.299,00 63,54 18.585.379,00 89,64 

Amazonas 20.675.058,00 2,68 36.579.872,00 3,27 

Amapá 35.998.563,00 99,99 347.654.112,00 98,49 

Maranhão 736.800.690,00 97,17 2.896.330.283,00 99,18 

Mato Grosso 1.032.142.856,00 99,88 8.276.305.487,00 97,93 

Pará 2.147.399.671,00 87,97 12.532.690.185,00 97,64 

Rondônia 56.881.309,00 95,54 411.700.615,00 96,43 

Roraima 2.351.914,00 90,94 7.174.590,00 61,66 

Tocantins 7.244.618,00 87,17 343.282.990,00 99,79 

Amazônia 4.040.476.978,00 79,02 24.870.303.513,00 93,91 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de MDIC (MDIC, 2015). 

 

O número de cabeças de gado nos estados da Amazônia saltou de 47,5 milhões em 2000 

para 77,8 milhões em 2010, correspondendo a 37,15% do rebanho nacional (IBGE, 

2015a). Já para a soja, a área plantada em 2000 era de 3,1 milhões de hectares, subindo 

para 7,2 milhões em 2010 (31,22% da área plantada nacional), concentrando-se 

principalmente em Mato Grosso, que detinha 26,68% da área nacional. 

Na Tabela 2 é observado a participação da exportação dos recursos naturais no PIB das 

unidades federativas da Amazônia Legal em 2000 e 2010, em quase todos os estados a 

                                                 
1 A partir da tabela anual de exportação divulgada pelo MDIC, foram selecionados os produtos naturais 
como sendo os de origem animal, vegetal, florestais madeireiro e não madeireiro e minérios, todos 
exportados de forma não industrializada. 
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exportação de matéria-prima foi aumentada, com destaque para o Mato Grosso que 

praticamente dobrou as exportações de recursos naturais, o Tocantins que aumentou a 

participação em quase 10 vezes e o Pará que aumentou de 20,62% para 28,33%. Por 

outro lado, houve um pequeno declínio da exportação de matérias-primas em Roraima e 

Maranhão. 

Tabela 2: Participação dos Recursos Naturais exportados no PIB para os estados 

da Amazônia - Comparativo 2000 e 2010. 
 2000 2010 

Acre 0,083% 0,386% 

Amazonas 0,226% 0,108% 

Amapá 2,794% 7,400% 

Maranhão 11,318% 11,260% 

Mato Grosso 12,698% 24,432% 

Pará 20,622% 28,325% 

Rondônia 1,750% 3,074% 

Roraima 0,242% 0,199% 

Tocantins 0,361% 3,503% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE(2015b) e MDIC(MDIC, 2015). 

 

Os dados apresentam um situação diferente em relação a hipótese da maldição dos 

recursos naturais para os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. As exportações de recursos naturais para estes não possuem uma 

participação tão elevada frente ao PIB. Entretanto é importante observar que tais 

economias ainda estão baseadas na exploração dos recursos naturais (com exceção do 

Amazonas, com a Zona Franca), embora sua produção não seja necessariamente 

exportada para outros países, senão utilizada no consumo doméstico nacional. 

A hipótese pode se confirmar parcialmente em Mato Grosso e Pará, e com menor peso 

no Maranhão, na qual as exportações apresentam maior participação relativa frente ao 

PIB. A exportação de commodities2são principais produtos da pauta nestes estados. O 

questionamento que pode ser levantado neste momento é se a relação entre uma 

                                                 
2 Soja e derivados em Mato Grosso e principalmente minérios no Pará. 
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economia baseada em recursos naturais e a exportação de tais produtos (tanto no 

consumo doméstico como internacional) afeta o desenvolvimento da região. 

Para verificar o desenvolvimento socioeconômico dos estados da Amazônia Legal 

foram destacados o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com a respectiva 

posição no ranking nacional e a variação percentual do crescimento do PIB entre os 

anos de 2000 e 2010 (Tabela 3).  

Tabela 3: IDH e crescimento do PIB entre 2000 e 2010 para os estados da 

Amazônia. 
 2000 2010  

Estados IDH Posição 
Nacional 

IDH Posição 
Nacional 

VAR; PIB 

Acre 0,517 21º 0,663 21º 75,1% 

Amapá 0,577 13º 0,708 12º 80,8% 

Amazonas 0,515 22º 0,674 18º 67,4% 

Maranhão** 0,476 26º 0,639 26º 63,2% 

Mato Grosso* 0,601 11º 0,725 11º 82,0% 

Pará 0,518 19º 0,646 24º 53,2% 

Rondônia 0,537 17º 0,690 15º 85,0% 

Roraima 0,598 12º 0,707 13º 77,8% 

Tocantins 0,525 18º 0,699 14º 80,8% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE(2015b) e PNUD(2015). *Melhor posição. ** Pior 
posição. 

 

Pela Tabela 3 verifica-se que há pouca mobilidade das Unidades Federativas 

amazônicas entre os anos analisados. Houve melhorias significativas no IDH do 

Tocantins (18º para 14º) e Amazonas (22º para 18º), porém, o Pará declinou de 19º para 

24º. No que se refere ao crescimento do PIB entre 2000 e 2010, observa-se que o 

crescimento foi superior a 53% no Pará (o menor), enquanto que Rondônia, com 

crescimento de 85%, obteve o maior crescimento relativo no período. 

Embora tanto Mato Grosso como o Pará tiveram participações elevadas na exportação 

de recursos naturais frente ao PIB, a situação de ambos difere quando comparados 

frente ao desenvolvimento humano. Enquanto que Mato Grosso configura-se com a 

melhor posição nacional dos estados da Amazônia, o Pará caiu no ranking nacional, 

mesmo com um aumento no índice, ou seja, seu crescimento no período foi menor que 
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outros estados. Maranhão, outro estado com uma participação dos recursos naturais nas 

exportações mais elevada, manteve-se em ambos anos apenas acima de Alagoas no 

ranking nacional, sendo o estado da Amazônia com menor IDH.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

As instituições tem importante papel da determinação do arranjo produtivo 

espacialmente distribuído em um território. Na Amazônia seu impacto foi tal que 

historicamente a economia local se baseou nos recursos naturais. Entretanto, a hipótese 

da existência de uma maldição dos recursos naturais não é totalmente válida para a 

Amazônia. Com exceção do Amazonas, mais especificadamente Manaus, os demais 

estados baseiam sua economia em setores ligados aos recursos naturais, como a 

agricultura, pecuária, mineração e recursos florestais madeireiros e não madeireiros. A 

exportação internacionalmente ou domesticamente de tais recursos também não 

comprova uma condição determinística em relação ao grau de desenvolvimento da 

região. 

Neste caso, o papel das instituições é importante para compreender como tais setores se 

desenvolveram historicamente na Amazônia. Este artigo demonstrou que o Estado 

brasileiro iniciou o processo mais intenso de ocupação da região a partir da década de 

60, mas com um modelo baseado na produção de recursos naturais. Tal modelo foi 

constantemente reforçado institucionalmente, embora tenha entrado em conflito com a 

emergência da sustentabilidade, que por sua vez, orientou uma nova posição 

institucional do Estado no século XXI, mas novamente, sem desenvolver políticas que 

alterassem a trajetória da região. 

Os recursos naturais produzidos na Amazônia possuem particularidades no 

desenvolvimento da cadeia produtiva, assim é estabelecido uma dinâmica diferenciada 

entre os estados. Sugere-se que trabalhos futuros possam levar em consideração o papel 

destas cadeias produtivas, identificando áreas que podem se aproximar em relação ao 

grau de desenvolvimento, como o caso da soja, que em Mato Grosso já consolidou-se, 

mas ainda está em crescimento em alguns estados da Amazônia. 
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RESUMO 
Na década de 1980, foi construída a Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, no rio 
Tocantins (Pa), que contribuiu para a degradação dos ecossistemas locais, refletindo 
negativamente sobre a qualidade de vida da população. Como contribuição ao 
planejamento, objetivou-se estimar o valor econômico do rio Tocantins, no trecho à 
jusante da barragem, por meio de pesquisa de campo com moradores rurais do 
município de Cametá. Utilizaram-se o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO) e o Método de Valoração Contingente (MVC) para estimar a Disposição a 
Pagar (DAP) dos moradores entrevistados, cujos valores anuais obtidos foram R$ 
3.504.742,62 e R$ 2.109.165,40, respectivamente. Concluiu-se que esses valores podem 
servir de balizadores para a implementação de políticas públicas para a área.   
 
Palavras-chave: rio Tocantins, valoração econômica, Cametá. 
 

 
ECONOMIC VALUATION: AN ESTIMATE OF THE VALUE IN USE OF THE 

TOCANTINS RIVER 
 

ABSTRACT 
In the Decade of 1980, was built the hydroelectric power plant (HPP) of Tucuruí, rio 
Tocantins (Pa), which contributed to the deterioration of local ecosystems, reflecting 
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negatively on the quality of life of the population. As a contribution to the plan, aimed 
to estimate the economic value of the Tocantins River, in the stretch downstream of the 
dam, through field research with rural residents of the municipality of Cametá. Using 
the method of Ordinary least squares (MQO) and the Contingent Valuation Method 
(MVC) to estimate the willingness to pay (DAP) of the residents interviewed, whose 
annual values obtained were R$ 3.504.742,62 e R$ 2.109.165,40, respectively. It was 
concluded that these values can serve as the underpinning for the implementation of 
public policies for the area. 
 
Keywords: Tocantins River, economic valuation, Cametá. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Cametá, localizado às margens do rio Tocantins, em 2010, possuía uma 

população de cerca de 120 mil habitantes, dos quais 56% viviam na zona rural (IDESP, 

2014). O extrativismo do açaí, a lavoura e a pesca artesanal são atividades relevantes no 

que se refere à geração de renda e à garantia da segurança alimentar, especialmente para 

a população que vive nas ilhas. 

Visando ao desenvolvimento da Amazônia, na década de 1980, nesse rio, foi construída 

a Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, dividindo-o em três ecossistemas: o lago e os 

trechos à jusante e à montante. Essa intervenção no meio ambiente alterou as condições 

naturais desse recurso hídrico, refletindo negativamente sobre o potencial pesqueiro, em 

termos de redução na quantidade e no tamanho das espécies de peixes (COMISSÃO 

MUNDIAL DE BARRAGENS, 1999; CINTRA, 2009) e, também, produziu mudanças 

no nível das várzeas, reduzindo a produtividade das lavouras. Essa situação produziu 

forte impacto na qualidade de vida dos habitantes, especialmente dos moradores da 

jusante da barragem.  

Diante dessa realidade, questionou-se: Como melhorar a vida da população que depende 

do rio para sua sobrevivência? Admitiu-se que é preciso a ação conjunta da sociedade e 

dos governos e permanentes investimentos para a restauração da área. Então, como 

contribuição ao planejamento, o objetivo desta pesquisa foi estimar o valor econômico 

do rio Tocantins, na jusante da UHE de Tucuruí, com base nas opiniões de ribeirinhos 

cametaenses.  
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Almeida (2006) mostra que a literatura é pobre no que se refere à valoração econômica 

dos recursos naturais, tanto no Brasil quanto na Amazônia, dificultando as tomadas de 

decisões políticas. Assim, a análise quantitativa aqui desenvolvida evidencia a 

importância desta pesquisa. Além disso, o interesse em estimar o valor de uso do rio 

Tocantins pelos residentes da área está ligado à contribuição em termos de políticas 

públicas para melhorias nas condições ambientais dos ecossistemas locais.  

  

2. METODOLOGIA 

 

Os dados analisados foram obtidos por meio de pesquisa de campo realizada no 

município de Cametá, localizado na jusante da barragem da UHE de Tucuruí – 

ecossistema mais afetado pela construção do empreendimento. A escolha desse 

município deveu-se principalmente ao fato de sua importância histórica, econômica e 

populacional, além de maior facilidade para a realização da pesquisa. O período de 

coleta de dados foi fevereiro de 2011 a março de 2012. Foram utilizados questionários 

em entrevistas com moradores de dezessete ilhas localizadas no rio Tocantins, contendo 

a seguinte questão central: “Você estaria disposto a contribuir para um fundo destinado 

a melhorias nas condições ambientais do rio Tocantins? (  ) SIM; (  ) NÃO. Caso 

positivo, considerando a sua renda, qual o valor? Caso negativo, por que?”  

Além disso, diversas variáveis foram coletadas - idade, sexo e renda familiar dos 

entrevistados, grau de importância do rio e disposição para o trabalho voluntário - a fim 

de avaliar as condições socioeconômicas dos elementos da amostra e a situação 

ambiental do recurso natural em foco, bem como obter opiniões pessoais sobre os bens 

e serviços ambientais providos pelo Tocantins, na jusante da barragem e analisar sujas 

influências na tomada de decisão quanto ao pagamento. Optou-se por utilizar a forma 

aberta de eliciação, em que o entrevistado é livre para declarar sua máxima Disposição a 

Pagar (DAP). Do universo de moradores foi retirada uma amostra de 383 elementos. 

Foram usados o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e o Método de 

Valoração Contingente (MVC). Utilizou-se o Modelo de Regressão Linear Múltipla 

(MRLM) para estimar o valor da DAP e estabelecer uma relação com sete variáveis 

consideradas relevantes para justificar as preferências dos entrevistados, assumindo-se o 



580    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

4 
 

nível de significância de 95% e um erro amostral de 5%. Aplicou-se o MQO, por meio 

do programa Stata, para gerar o modelo econométrico, cuja especificação geral é: 

DAP = a0 + a1Ii + a2Si + a3EDFIi + a4RFi + a5IRIOi + a6GSi + a7DTVi + ei  

Em que: 

DAP = Disposição a Pagar uma taxa para a criação de um fundo, cuja finalidade é a 

restauração do rio Tocantins, na jusante da barragem de Tucuruí; 

Ii = idade dos entrevistados; 

Si = sexo dos indivíduos - variável dummy representada por 1 para masculino e 0 para 

feminino; 

EDFIi = Educação fundamental incompleta – nível de estudo com maior participação 

representado por 1; para os demais níveis de estudo utilizou-se zero.  

RFi = Renda familiar dos entrevistados; 

IRIOi= Importância do rio Tocantins - variável dummy representada por 1, caso seja 

atribuída muita importância ao rio e 0 para as demais opiniões; 

GSi = Grau de satisfação em relação ao rio - variável dummy representada por 1 para 

bom e 0 para os demais; 

DTVi = Disposição para o trabalho voluntário - variável dummy representada por 1 para 

sim e 0 para não. 

ei = erro aleatório; 

ai = parâmetros a serem estimados. 

Além disso, para determinar o valor monetário que pode ser apropriado pela região para 

a restauração do ecossistema em análise e estabelecer uma comparação com o resultado 

do MQO, foi utilizado o MVC, seguindo os procedimentos adotados por Motta (1997), 

segundo o qual, a estimativa da DAP de uma determinada área pode ser obtida 

aplicando-se a seguinte forma funcional: 

 

 

Em que: 

DAPT = Disposição a Pagar Total; 

DAPM = Disposição a Pagar Média; 

n = número de entrevistados dispostos a pagar; 

 X
N
nDAPDAPT

n

i
M 






 

1
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N = Número total de entrevistados; 

X = População total da área, no período em estudo. 

 

3. VALORAÇÃO ECONÔMICA 

 

Por se tratar da presença de externalidades negativas produzidas pela barragem de 

Tucuruí sobre os ecossistemas locais, esta pesquisa fez uso dos conhecimentos contidos 

na economia ambiental, na qual a valoração dos recursos naturais tem grande 

relevância. 

Na literatura sobre a questão da sustentabilidade ambiental é freqüente a afirmativa de 

que a degradação ambiental ocorre porque os recursos naturais não possuem preço, 

variável considerada importante para estabelecer o limite de uso dos mesmos. A 

justificativa está no fato de que o consumidor ao adquirir um bem se confronta com 

duas questões relevantes – a satisfação de suas necessidades e o gasto ao qual ele é 

submetido para isso. Dessa maneira, busca-se o uso racional dos recursos, fato que tem 

levado à criação e ao uso cada vez maior de métodos de valoração dos recursos 

ambientais, a fim de determinar os custos e benefícios sociais quando as decisões de 

investimentos públicos afetam o bem-estar da população. 

Valoração econômica é um importante critério no processo de decisão para o 

desenvolvimento sustentável e para a definição de politicas ambientais, que consiste em 

atribuir valores monetários aos ativos ambientais, às mudanças ocorridas nos mesmos e 

aos efeitos dessas mudanças no bem-estar humano. Para Sousa & Mota (2006, p.40), “a 

relevância da valoração ambiental não se manifesta unicamente na determinação de um 

preço que expresse o valor econômico do meio ambiente”, uma vez que ao declarar sua 

disposição a pagar por um recurso ambiental, o consumidor está evidenciando “seu 

limite orçamentário, sua preferência, sua renda e outros fatores atitudinais”.  

Para Silva (2003), a valoração ambiental é essencial para criar um valor de referência 

com relação ao mercado, possibilitando, assim, o uso racional dos recursos ambientais. 

Entretanto, a principal dificuldade para que ocorra essa valoração está no fato de tais 

recursos serem considerados bens públicos, de livre acesso e de direitos de propriedade 

não definidos. 
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Adams et al. (2003) afirmam que em países desenvolvidos a estimação do valor 

econômico de serviços ambientais de áreas preservadas é cada vez mais comum, pois 

permite ao contribuinte a transparência em termos de gastos orçamentários para a 

conservação ambiental e serve como indicador para os gestores ambientais 

estabelecerem prioridades para a aplicação dos recursos de acordo com as necessidades 

da sociedade, diante de orçamentos limitados. 

São muitos os métodos de valoração econômica e, segundo Brandli et al. (2006), não há 

um consenso quanto à eficiência de um método em relação a outro, porque cada método 

tem suas especificidades que devem se adequar à natureza da pesquisa que se 

desenvolve. 

Para Motta (1997), a escolha do método de valoração depende do que se pretende 

avaliar. Logo, utilizou-se o Método de Valoração Contingente (MVC) por considerá-lo 

adequado para estimar o valor de uso do rio Tocantins pelos moradores da área em foco, 

todos considerados como consumidores dos bens e serviços ofertados pelo rio e 

dependentes dele como fonte de vida. 

Apesar de trabalhar com um mercado hipotético, o MVC possui certo grau de 

credibilidade, haja vista que já é usado nos EUA em questões judiciais sobre reparação 

de danos ambientais. Motta (1997) aponta o reconhecimendo da importância do MVC 

pelo Painel do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), órgão 

americano que trata das mensurações de danos ambientais.  

No Brasil, seu uso cresce como suporte para as políticas ambientais, como é o caso da 

revitalização da baia de Guanabara (RJ), dos rios Meia Ponte (GO), Tietê (SP) e 

Paraibuna (MG) e da conservação do Parque Estadual do Morro do Diabo (SP) 

(BENTES, 2013). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definiu-se como objeto de valoração o rio Tocantins, no ecossistema pertencente à 

jusante da UHE de Tucuruí, cujas qualidades naturais foram prejudicadas pela 

construção da barragem. O valor estimado poderá ser aplicado por meio de ações 

sustentáveis, tais como a retirada do lixo lançado no rio, o tratamento da água para 
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consumo, cursos de alfabetização de adultos, de educação ambiental e de formação 

profissionalizante. São medidas que, certamente, fluirão em benefício do meio ambiente 

local e dos moradores, em função de melhorias na saúde, educação, poder aquisitivo, 

entre outros – fatores determinantes para o bem-estar da população.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Diversos fatores levam as pessoas a tomarem uma decisão, principalmente, quando se 

trata de pagamentos tendo um orçamento familiar limitado e reduzido, como é o caso 

dos moradores pesquisados, dos quais 52% recebiam menos de um salário mínimo 

vigente1 na época da pesquisa. Então, diante das diferentes situações relatadas pelos 

entrevistados, destacaram-se algumas variáveis para verificar suas relevâncias na 

decisão dos mesmos - Idade. Sexo, Educação, Renda familiar, Importância do rio, Grau 

de satisfação com relação ao rio e Disposição para o trabalho voluntário. 

Da amostra constituída por 383 ribeirinhos, 92% concordaram em contribuir e, desse 

total, as participações das mulheres e dos homens foram 52% e 48%, respectivamente. 

Considerando-se a participação por faixa etária dos entrevistados, a maior (29%) foi 

daqueles com idades entre 18 e 29 anos, faixa constituída por moradores mais jovens, 

nascidos após a construção da barragem e, portanto, sempre conviveram com o processo 

de degradação do rio. Dos 352 entrevistados concordantes, 82% constituem o conjunto 

dos que possuem apenas o ensino fundamental incompleto, que, de modo geral, é 

limitado às séries iniciais.  

Quanto ao nível de renda, tem-se que a maior aceitação (62%) foi daqueles com renda 

de R$ 401,00 a R$ 600,00, cuja média foi superior à renda média do total dos 

entrevistados. Desse total, 68% trabalham na lavoura, atividade de grande importância 

no meio rural cametaense.  

Geralmente, a atribuição de valor monetário a um recurso ambiental está relacionada à 

maneira como se utiliza esse recurso, por isso, levantou-se a seguinte questão: Qual a 

importância que você atribui ao rio Tocantins? Do total dos que responderam 

                                                 
1 SM / 2011 = R$ 545,00 



584    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

8 
 

afirmativamente à DAP, 20% atribuíram muita importância, visto que dele retiram o 

necessário para sua subsistência; para 51%, o nível de importância é regular, em virtude 

de suas condições atuais, com muito lixo, água poluída e poucos peixes; finalmente, o 

rio tem pouca importância para 28%, pois precisa ser restaurado, a fim de satisfazer suas 

necessidades. O fato da aceitação da proposta para contribuir por este último grupo de 

moradores demonstra interesse em melhorar as condições desse recurso, tanto que o 

valor médio da DAP do mesmo foi superior à média dos demais grupos. Além disso, 

mesmo aqueles que responderam negativamente (8%) reconhecem a grande importância 

do recurso natural em análise e as principais justificativas para suas decisões foram: 

“Não tenho condições de renda” (17%); “É dever do Governo” (9%). 

Considerando-se o rio como um elemento importante no cotidiano dos moradores, 

questionou-se sobre o motivo do interesse pela conservação desse ecossistema. A 

resposta de maior freqüência foi: “pesca e consumo da água” com 83% de participação, 

uma vez que os entrevistados dependem do rio para sua sobrevivência, já que dele 

retiram seus alimentos básicos.  

No total das respostas positivas com relação à DAP, os valores mais citados (96%) 

situaram-se no intervalo de R$ 1,00 a R$ 30,00. Nesse intervalo, os valores de maior 

frequência foram R$ 2,00 e R$ 3,00, que representaram 42% e 33% das intenções de 

pagamento, respectivamente. Como a amplitude da frequência dos valores citados foi 

muito grande, foram descartados 56 questionários, no momento da aplicação das 

técnicas econométricas, pois os valores estavam fora da realidade financeira dos 

entrevistados. Assim, foram utilizados os valores da DAP situados no intervalo de R$ 

1,00 a R$ 10,00, considerando-se 10% do valor da menor renda familiar citada.  

 

4.2 Estimativa da DAP pelo MQO 

 
A fim de avaliar a influência de sete variáveis exógenas sobre o valor da DAP pela 

restauração do rio, foi gerado um modelo econométrico pelo Método dos Mínimos 

Quadrados (MQO). As estimativas foram baseadas em 327 observações, utilizando-se o 

programa estatístico Stata, que produziu os resultados contidos na Tabela 1.  

 



Atas  Proceedings    |    585

 Externalidades – gestão e processos de valoração  C03

 

9 
 

Tabela 1 - Estimativa dos parâmetros da função de Disposição a Pagar (DAP) para a 

restauração do rio Tocantins, na jusante da barragem de Tucuruí (Pa). 

Regressão linear     Nº de obs.     = 327 

    
F (7,  319)     = 4,45 

    
Prob > F     = 0,0001 

    
R-quadrado     = 0,2143 

    
Raiz MSE     = 13,9740 

   
      

DAP Coef Robusto Std. Err. t P>|t| [95% Intervalo de conf.] 
I -0,0014483 0,0060241 -0,24 0,810 -0,0133003 0,0104037 
S 0,1255123 0,1543584 0,81 0,417 -0,1781768 0,4292013 

EDFI -0,8249288 0,3278286 -2,52 0,012 -1,4699080 -0,1799496 
RF 0,0009727 0,0005244 1,85 0,065 -0,0000592 0,0020045 

IRIO 1,4155580 0,5664921 2,50 0,013 0,3010257 2,5300910 
GS 0,9753503 0,9784084 1,00 0,320 -0,9495982 2,9002990 

DTV 0,5341333 0,2085389 2,56 0,011 0,1238479 0,9444187 
CONS 2,7265360 0,4814570 5,66 0,000 1,7793040 3,6737680 

Fonte: Resultados da pesquisa 
  

Substituindo-se na equação representativa da DAP dos entrevistados os valores 

correspondentes às variáveis do modelo, significativas ou não, obteve-se a DAP de R$ 

4,29. Esse valor, aplicado para a população ribeirinha do município de Cametá, 

equivalente a 68 mil habitantes, para o período de doze meses, gerou o valor anual de 

R$ 3.504.742,62.  

 

4.2.1 Análise econométrica da DAP 

 

A análise econométrica do modelo mostra que a regressão desenvolvida pelo MQO foi 

adequada para estudar o fenômeno, pois a estatística F(7, 319) = 4,45 é significante a 

1% de probabilidade de erro. Com base na estatística t dos parâmetros e na 

probabilidade (valor p), verifica-se que o intercepto da função e os coeficientes de 

quatro variáveis explicativas são significativos a 1% e 5%. Três variáveis - idade, sexo e 

grau de satisfação - não foram significativas, portanto, não influenciaram no valor da 

DAP.  

O Modelo apresentou erros heterocedásticos. O problema foi corrigido utilizando-se a 

matriz de variância e covariância adotada por White (erro padrão robusto de White).  
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Os sinais dos coeficientes das variáveis significativas estão compatíveis com o 

esperado. A variável Educação Fundamental Incompleta apresentou sinal negativo, 

indicando que existe uma relação inversa com a variável dependente, ou seja, aqueles 

com menor nível de estudo demonstraram maior disposição a pagar.  

As variáveis Importância atribuída ao rio Tocantins, Renda Familiar e Disposição para o 

Trabalho Voluntário possuem coeficientes positivos, mostrando a relação direta com a 

variável dependente. Elas são significativas dentro da margem de erro determinada na 

geração do modelo. No caso da primeira variável, significa que, independentemente das 

condições socioeconômicas dos entrevistados e ambientais da área, eles concordaram 

com o pagamento, reconhecendo o valor do recurso ambiental para as suas vidas. Na 

segunda, tem-se que aqueles que possuem maior poder aquisitivo tendem a apresentar 

maior disposição para contribuir. Finalmente, a significância da terceira variável 

justifica-se pelo desejo de uma vida melhor tendo o rio como recurso imprescindível 

para que isso aconteça. 

 

4.3 Determinação da DAP pelo MVC 

 

Seguindo os passos de Mota (1997), estimou-se a DAP de 92% dos entrevistados, cujas 

respostas foram afirmativas. Assim, o valor médio da DAP foi igual a R$ 2,81. As 

demais variáveis utilizadas no cálculo são: ni (número de entrevistados dispostos a 

pagar) = 352; N (número total de entrevistados) = 383; X (População total de 

ribeirinhos da área de estudo) = 68.058. Substituindo esses valores na fórmula2, tem-se 

o valor total da DAP igual a R$ 175.763,80, que representa quanto o rio Tocantins é 

valioso para os moradores da área. É uma estimativa mensal do ativo ambiental em 

questão, cujo valor anual é igual a R$ 2.109.165,40, que, em termos de política pública, 

é possível inferir que esse seria o valor de uso ideal (ou quase) a ser destinado para a 

restauração do rio Tocantins. Esse valor é inferior ao obtido pelo MQO. Justifica-se essa 

                                                 

2  058.68
383
35281,2

352

1








i
DAPT  



Atas  Proceedings    |    587

 Externalidades – gestão e processos de valoração  C03

 

11 
 

divergência pelo número de variáveis utilizadas em cada modelo, que no caso do MVC 

é menor e, portanto, tende a subestimar os resultados.   

Para verificar a consistência dos resultados obtidos nesta pesquisa, estabeleceu-

se uma comparação com os de outras, contidas na literatura sobre a aplicação do MVC 

aos recursos naturais, mais especificamente a um rio – Tietê, Meia Ponte e Paraibuna – 

todos poluídos e sob os efeitos das hidrelétricas neles existentes. Para efeito de 

comparação, foi feita a atualização desses valores, tomando-se como base o ano de 

2011, quando a pesquisa de campo teve início e, também, ocorreu a maior parte de seu 

desenvolvimento. Observa-se na Tabela 2, que os valores anuais estimados da DAP – 

pele MQO e pelo MVC - não estão fora da realidade, haja vista que representam, 

apenas, 1,27% e 0,76%, respectivamente, do valor médio dos investimentos nos três 

projetos, que serviram de base para a comparação. Os valores projetados para os dois 

primeiros rios – Tietê/SP e Meia Ponte/GO - são suficientemente robustos, o que se 

justifica pela grande extensão desses rios e dos problemas ambientais neles existentes, 

quando comparados ao recurso ambiental em análise. 

Os valores estimados nesta pesquisa foram considerados relevantes para constituírem 

um intervalo de possibilidades de investimentos, de R$ 2,1 milhões a R$ 3,5 milhões, a 

serem realizados na área de estudo.  

 

Tabela 2 – Valores reais estimados para diversos ativos ambientais. 

Fonte 
Valor estimado (R$): 

2011 = 100 
Ativo em questão 

Resultados da pesquisa (DAP1/MQO) 3.504.742,62 Rio Tocantins – PA 

Resultados da pesquisa (DAP2/MVC)  2.109.165,40 Rio Tocantins – PA 

Belluzzo Jr (1995)* 304.465.493,91 Rio Tietê – SP 

Ribeiro (1998)* 478.853.848,82 Rio Meia Ponte – GO 

Sousa e Silva Júnior (2006) 45.473.464,91 Rio Paraibuna – MG 
Fonte: Resultados da pesquisa; 
 (*) apud Sousa e Silva Júnior (2006) 
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Para efeito de comparação, utilizou-se, também, o total pago pelo Programa Bolsa 

Família (PBF), em 2011, para 17.417 famílias moradoras da área de estudo com o 

benefício médio de R$115,00. O valor mensal alcançou R$ 2.002.955,00 e o anual de 

R$ 24.035.460,00. Os valores estimados da DAP – pelo MQO e pelo MVC - 

representam 15% e 9% desse valor.   

 

5 CONCLUSÕES 

  

A fim de subsidiar o planejamento de investimentos para a jusante da barragem da UHE 

de Tucuruí, no rio Tocantins, objetivou-se estimar o seu valor econômico. 92% da 

amostra constituída por 383 ribeirinhos dispuseram-se ao pagamento, fato que 

demonstra boa percepção da importância do ativo ambiental e da necessidade de que 

sejam tomadas decisões favoráveis à melhoria no bem-estar da população ribeirinha 

prejudicada pelo grande empreendimento econômico.  

Os valores estimados pelo uso da medida de Disposição a Pagar (DAP) constituem o 

intervalo de R$ 2.109.165,40 a R$ 3.504.742,62/ano e são uma proxy do preço que o 

ativo representa para a população ribeirinha da área de estudo. Dentro das limitações 

com relação, principalmente, às variáveis envolvidas - renda, educação, consciência 

ambiental - esses valores possibilitam uma sinalização do mercado com relação ao uso 

do recurso ambiental em questão.   

Diante desses resultados, concluiu-se que os valores estimados poderão servir de 

balizadores para a implementação de políticas públicas destinadas a melhorias 

ambientais na área de estudo, condição sine qua non para melhorias na produção, no 

consumo e no poder aquisitivo dos moradores da área. A adoção de políticas nesse 

sentido seria uma forma de compensar a população ribeirinha pelos custos sociais e 

econômicos que lhes foram e são imputados durante, aproximadamente, quatro décadas 

das alterações impostas ao rio Tocantins. 

A partir dos resultados dos testes estatísticos, é possível admitir que a disposição a 

pagar por melhorias do meio ambiente existe em potencial, porém, existem os 

impedimentos e dificuldades de ordem pessoal e econômica, principalmente, em relação 

ao valor a ser pago, fato que reforça a necessidade de alternativas de renda para a área. 
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Declining of natural and social capital in the Portuguese mountain protected areas, how to 
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Portuguese mountainous areas experienced a long term decline in both their natural and social capital. 

Within the later 30 years the mountainous agroforestry and pastoral agro-ecosystems which shaped the 

current landscape of these areas have been progressively abandoned in association with major 

sociodemographic and economical changes, which have led to depopulation, population ageing, farmland 

abandonment and grazing decline. These changes have facilitated the expansion of wild fires through 

these areas that impoverished their natural capital stocks and flows of regulating ecosystem services. 

Tourism and the demand for cultural services in these areas have exhibited an opposite trend, what has led 

to the expansion of the tourism supply, including accommodation and the offer of recreation services. The 

traditional natural protected areas policies had contradictory impacts and show somehow exhausted.  

This paper bases on empirical evidence collected to the Natural Park (NP) of Serra da Estrela (NPSE) to 

illustrate the decline on both the social and natural capital, and on the respective flow of services (social 

and natural capital based), along with the increase on the demand of cultural services. Ecosystem mapping 

and economic valuation methods have been employed, along with the regional data available to estimate 

some indicators for green accountability. 

The main goal of the paper is to use the evidence abovementioned to anchor a discussion on innovative 

solutions for the value capture of the services of natural capital at the local level. These build largely on 

the acknowledgement of the local population, the tourists and visitors, the general public, along with the 

economic and political actors, of the scarcity and the cost (and value) of the provisioning, regulating and 

cultural services supplied by the mountainous areas.  
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Resumen 

En el último año (2015) Panamá ha sufrido las consecuencias del fenómeno El Niño.  El 
mismo ha ocasionado una fuerte sequía, lo que redujo la disponibilidad de agua en la 
Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP) la cual cumple importantes funciones en la 
economía panameña. 
En este contexto, esta investigación plantea un estudio de las principales variables que 
han condicionado la disponibilidad de agua en el lago Alajuela.  Para ello se propone 
analizar los registros hidrometeorológicos, estimar la importancia económica del lago 
Alajuela como proveedor de agua para el funcionamiento del Canal de Panamá y la 
potabilizadora de Chilibre y estimar el riesgo de desabastecimiento de agua en el lago 
Alajuela por medio de la simulación Monte Carlo.   La metodología empleada incluye 
análisis descriptivos, cálculo de índices de sequía meteorológica e hidrológica, ajuste de 
series históricas y análisis de los aportes históricos de agua del lago Alajuela a 
diferentes sectores de la economía panameña.  Además, se plantea un análisis de 
sensibilidad del balance de los aportes de agua al lago Alajuela, escenarios de ahorro de 
agua potable y cálculo del riesgo de desabastecimiento por medio de la simulación 
Monte Carlo. 
Como resultado se obtienen índices normalizados de precipitaciones y caudales.  Los 
aportes del lago Alajuela al funcionamiento del Canal de Panamá han sido en promedio 
de aproximadamente 8.643 esclusajes anuales y ha suministrado agua potable al 90% de 
la población de la Ciudad de Panamá.  Los escenarios simulados muestran que existe un 
riesgo del 15% de que se presenten años con desabastecimiento y la inclusión de los 
supuestos de ahorro permite disminuir este riesgo hasta en un 4,5%. 
La estructura de la investigación contiene una primera parte donde se analiza la 
variabilidad climática e hidrológica, seguida de una parte descriptiva de usos y 
aprovechamientos y finalmente un planteamiento escenarios. 

Palabras Claves: El Niño, Alajuela, sequía, Panamá. 

Introducción 

El Canal de Panamá une a las Américas, a la vez que permite optimizar la navegación 

marítima mundial, acortando las distancias entre países productores y consumidores 

(Sabonge & Sánchez, 2009).  Además, supone una importante entrada de ingresos al 

país y fuente de empleos.   
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El mecanismo de funcionamiento del Canal de Panamá consiste en controlar el nivel del 

agua y conseguir así que barcos y buques pasen de una zona de agua más alta a otra 

menos alta o viceversa (Pinto, 2014).  Para la realización de este proceso se requiere 

gran cantidad de agua que proviene de los lagos que componen la Cuenca Hidrográfica 

del Canal de Panamá (CHCP), principalmente del lago Gatún y el lago Alajuela.  Se 

estima que se requieren cerca de 0,21 millones de metros cúbicos de agua dulce por 

cada operación de esclusaje (ACP, 2006). 

El lago Alajuela se ubica en la cuenca media del río Chagres. Se creó represando este 

río en una sección aguas arriba de lo que actualmente es el lago Gatún y se terminó de 

llenar en el año 1935 (Rodríguez, 2000).   

El principal objetivo para el cual se construyó el lago Alajuela fue el de asegurar una 

reserva de agua para prevenir una disminución del nivel en el lago Gatún y evitar las 

inundaciones por los desbordamientos del río Chagres (Roy, 2016).  Además, en años 

posteriores se convirtió en la más importante fuente de agua potable para la Ciudad de 

Panamá, a través de la potabilizadora de Chilibre (Vila et al., 1986).   

La subcuenca del lago Alajuela es una región hidrológicamente muy productiva. A 

pesar de que la misma sólo representa aproximadamente el 31% del área total de la 

CHCP, los aportes hídricos de esta región suman cerca del 45% de la escorrentía total 

de dicha cuenca (OEA, 1998). Los principales ríos que alimentan al lago Alajuela son 

Pequení, Boquerón y Chagres. 

El Niño es el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico que modifica los patrones 

de viento y clima a nivel global.  Este fenómeno está afectando a la región de 

Centroamérica y el Caribe, evidenciándose una reducción de las precipitaciones (FAO, 

2015).  Esta disminución ha afectado los niveles normales de llenado de los lagos de la 

CHCP.  Como consecuencia, se pone en riesgo la disponibilidad de agua necesaria para 

el funcionamiento del Canal de Panamá y la potabilizadora de Chilibre, lo que amenaza 

dos usos económico-sociales fundamentales para el país.  

Centroamérica es una de las regiones más expuestas a las consecuencias de fenómenos 

climáticos.  Al ser un istmo estrecho entre dos continentes y entre los océanos Pacífico 

y Atlántico, se trata de una región recurrentemente afectada por sequías, ciclones y el 

fenómeno El Niño, también conocido como El Niño Oscilación del Sur –ENOS– 

(CEPAL, 2012). 
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El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá, indica que 

pocos fenómenos meteorológicos dominan el clima de Panamá por más de unos pocos 

días o semanas.  Sin embargo, según sus registros, la excepción a este caso es el ciclo de 

El Niño/La Niña (STRI, 2016). 

En meses recientes se ha hecho evidente la disminución del patrón de lluvias en toda la 

zona que comprende y alimenta a la CHCP, poniendo en alerta a las autoridades 

encargadas sobre los posibles riesgos que este fenómeno climático representa.  

En este contexto este trabajo plantea un estudio de las principales variables que han 

condicionado la disponibilidad de agua en el lago Alajuela en sus 81 años de 

funcionamiento.  Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: analizar 

los registros hidrológicos del lago Alajuela correspondientes a sus 81 años de 

funcionamiento; estimar la importancia económica del lago Alajuela como proveedor de 

agua para el funcionamiento de Canal de Panamá y la potabilizadora de Chilibre y 

estimar el riesgo de desabastecimiento de agua en el lago Alajuela por medio de la 

simulación Monte Carlo.  

Metodología 

La identificación de periodos de sequía se ha dividido según sea su efecto en la 

disminución del patrón de precipitaciones (sequía meteorológica) y en los volúmenes 

circulantes de los caudales por debajo de lo normal (sequía hidrológica).  

Índice Normalizado de Precipitaciones (SPI) 

El Standardized Precipitation Index (SPI) o Índice Normalizado de Precipitaciones es la 

diferencia de precipitación a partir de la media, para un período de tiempo especificado, 

dividido por la desviación estándar. La media y la desviación estándar se determinan a 

partir de los registros a históricos (Sakulski, 2000).   

Para este cálculo el conjunto de datos es ajustado a una distribución para definir la 

relación de la probabilidad de precipitación (Mckee, Doesken, & Kleist, 1993).  Thorn 

(1966) encontró que la distribución gamma se ajusta bien a las series de tiempo de 

precipitación.  Luego, esta distribución se transforma en una distribución normal, de 

manera que el valor medio del SPI para el lugar y el período elegidos sea 0 (Edwards & 
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McKee, 1997).  Los valores positivos de SPI indican que la precipitación es mayor que 

la mediana y los valores negativos, que es menor.  

Para identificar los episodios de sequía se consideran periodos en los que el SPI sea 

continuamente negativo y alcance una intensidad de -1,0 o inferior, hasta que el mismo 

alcance valores positivos (Organización Meteorológica Mundial, 2012). 

Mckee et al. (1993) definen la magnitud de la sequía como la suma positiva del SPI para 

todos los meses de un episodio de sequía y tiene unidades de meses. 

Índice Normalizado de Caudales (SSI) 

La identificación de periodos de sequía hidrológica se realizó mediante el Standardized 

Streamflow Index (SSI) o Índice Normalizado de Caudales. El SSI es un índice de 

sequía hidrológica formulado por Vicente-Serrano et al. (2012).  Se basa en el ajuste de 

cada serie de caudal mensual a 6 distribuciones de probabilidad (General de Valores 

Extremos, Pearson III, log-logística, lognormal, General de Pareto y Weibull).  Se 

escoge, para cada serie mensual, la distribución que mejor se ajusta a los caudales  

utilizando  el método de la distancia ortogonal mínima (MD), propuesta por Kroll & 

Vogel (2002).  Por medio de este método, se selecciona la mejor distribución, en base a 

la mínima distancia ortogonal entre las muestras de L-momentos en una estación i y la 

relación de L-momentos, para una distribución dada seleccionada de entre las 6 

distribuciones consideradas (Lorenzo-Lacruz, Vicente-Serrano, González-Hidalgo, 

López-Moreno, & Cortesi, 2011). 

Índice de Oscilación del Sur (SOI) 

El Southern Oscillation Index (SOI) o Índice de Oscilación Sur muestra periodos de 

incidencia del fenómeno El Niño.  El cálculo del SOI se basa en las diferencias de 

presión a nivel del mar observadas entre Tahití y Darwin, Australia.  La fase negativa de 

la SOI representa la presión de aire debajo de lo normal en Tahití y por encima de lo 

normal en Darwin. Períodos prolongados de negativos (positivos valores SOI) coinciden 

con anormalmente aguas cálidas (frías) a través del océano Pacífico tropical oriental, 

típico de episodios de El Niño (La Niña) (NOAA, 2016).   

Este índice ha sido utilizado para obtener una medida del impacto del fenómeno El Niño 

sobre el patrón de precipitaciones.  Para esto se calculó la correlación entre el SOI y el 

SPI calculado para 1, 3, 6, 9 y 12 meses.  Además, se realizó un conteo del número de 
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veces en los que coincidieron el SOI y SPI, en sus diferentes escalas, en valores 

negativos.  Al considerarse el horizonte de tiempo en el cálculo del SOI este varía 

dependiendo del número de años que se emplee para su cálculo.  En esta investigación 

se utiliza en SOI calculado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) para el periodo 1951-2015. 

Análisis de los aportes mensuales al lago Alajuela 

Se ha estimado la cantidad de agua procedente de la precipitación sobre la lámina de 

agua del lago Alajuela y de los tres ríos que desembocan en el mismo.  Para este cálculo 

se consideran los caudales mensuales promedios (en metros cúbicos por segundo), el 

tiempo en segundos para meses de 28, 30 y 31 días, la precipitación mensual promedio 

en la estación Alajuela (en milímetros) y superficie del lago (50,2 kilómetros 

cuadrados). 

Para la obtención de la cantidad de agua lluvia captada sobre la lámina de agua se 

realizó el siguiente cálculo: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑐𝑐ú𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚) = Á𝑚𝑚𝑉𝑉𝑟𝑟 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚) ∗ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑉𝑉𝑐𝑐𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑏𝑏ó𝑉𝑉 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚)     [2] 

Se ha realizado un análisis descriptivo de estos aportes que incluyen los valores 

promedios, máximos, mínimos y su dispersión.  

Importancia socioeconómica del lago Alajuela  
La importancia socioeconómica del agua procedente del lago Alajuela se ha dividido 

según sus tres funciones principales: provisión de agua potable a la Ciudad de Panamá, 

aporte de agua al funcionamiento del Canal y generación de energía hidroeléctrica. 

Para el análisis del aporte de agua al suministro municipal, se ha considerado el estudio 

de la serie mensual de aportes de agua del lago Alajuela a la potabilizadora de Chilibre 

y se contrastan estos aportes con la variación de cantidad de habitantes beneficiados con 

este servicio en el periodo 1997-2015.  Para el análisis de los aportes al funcionamiento 

del Canal y a la generación de energía hidroeléctrica en la represa Madden se estudia la 

contribución mensual de energía (en kilowats-hora) y la cantidad y valor económico 

promedio de los esclusajes anuales aportados al funcionamiento del canal. 

Todos los datos económicos están expresados en balboas (B/.) que es la moneda en 

curso en Panamá y que equivale al dólar estadounidense.  
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Planteamiento de escenarios  
Se plantea un análisis de sensibilidad del balance de aportes de agua a la reserva del 

lago Alajuela, según la diferencia entre las entradas y las salidas.  Para este análisis se 

toman como base los estimados obtenidos en el 2015.  Se consideran como únicas 

entradas los aportes de los ríos Chagres, Boquerón y Pequení y la precipitación sobre la 

lámina de agua del lago.  Para el estimado de las salidas se considera el aporte a la 

potabilizadora de Chilibre y al lago Gatún por medio de la represa Madden.  No se 

consideran otras variables, como entrada de agua por afluentes menores, pérdidas por 

evaporación y percolación en las capas más profundas del subsuelo, por carecer de 

datos. 

El análisis plantea una variación de 0, 10 y 20%, positiva y negativa, de las entradas y 

salidas estimadas en el 2015 y se obtiene la cantidad anual aportada a la reserva del 

lago.  Se considera el supuesto de que el lago puede almacenar 642 millones de metros 

cúbicos.  Un balance positivo representa que las entradas han suplido toda la demanda y 

queda una cantidad que se suma a las reservas.  Un balance negativo supone que las 

entradas no son capaces de suplir la demanda y esta se cubre con la reserva; sin 

embargo, si esta cantidad negativa supera la capacidad de reserva se considera que la 

demanda no puede ser cubierta. 

Además, se plantean escenarios de ahorro de agua potable.  Se consideran para ello los 

valores de consumo por persona estimados por ADERASA (2014).  Los escenarios 

plantean una disminución del consumo en un 25 y 50% con respecto al consumo 

estimado en el 2014 y se incluyen otros dos escenarios en el que se plantea igualar al 

consumo de los países limítrofes. 

Estimación del riesgo de desabastecimiento  
Se ha hecho un esfuerzo por estimar el riesgo de desabastecimiento de agua del lago 

Alajuela por medio del cálculo del balance hídrico en el lago.  Para esto se han ajustado 

las series de tiempo de las fuentes de entrada de agua al lago (caudales de los tres ríos 

que alimentan al lago y la precipitación sobre la lámina de agua) y de las salidas (por la 

represa Madden y la potabilizadora de Chilibre) anuales en millones de metros cúbicos 

del periodo 1935-2015.  

Para el ajuste se ha utilizado el estadístico Anderson-Darling.  El mismo se ha elegido 

porque destaca las diferencias entre los extremos de la distribución ajustada, es decir, 
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las colas de la distribución, extremos que consideramos importantes por ser este una 

análisis de periodos de sequía (Palisade Corporation, 2010). 

Se parte del supuesto de que el lago cuenta con una reserva de 642 millones de metros 

cúbicos.  Y se calcula el estado del balance hídrico en el lago por medio de la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑 = 642 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                                       [3] 
𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑀𝑀ℎ + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                                                                      [4] 
𝑆𝑆𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝑀𝑀𝐸𝐸 + 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑀𝑀ℎ                                                                                               [5] 

Donde: 
ECh  representa el aporte anual del río Chagres al lago Alajuela en millones de metros cúbicos. 
EBo  representa el aporte anual del río Boquerón al lago Alajuela en millones de metros cúbicos. 
EPe  representa el aporte anual del río Pequení al lago Alajuela en millones de metros cúbicos. 
EPr  representa el aporte anual de la precipitación sobre la lámina de agua del lago    
         Alajuela en millones de metros cúbicos. 
SMa  representa la salida de agua anual del lago Alajuela a través de la represa Madden en  
         millones de metros cúbicos. 
SPCh  representa la salida de agua anual del lago Alajuela a través de la potabilizadora de  
         Chilibre en millones de metros cúbicos. 

Las funciones de distribución de probabilidad asociadas a cada una de estas variables 

aleatorias se han obtenido y se utilizan para obtener, mediante el uso de la simulación 

Monte Carlo, la probabilidad de obtener años en los que los aportes a la reserva sean 

nulos y en los que haya desabastecimiento.  

Se realizan cuatro simulaciones adicionales en las cuales se incluyen los escenarios de 

ahorro, planteados en el apartado anterior, para conocer como estos disminuyen la 

probabilidad de riesgo observada.  Se considera que este ahorro es generado por 1,4 

millones de usuarios. Para estas simulaciones se ha utilizado el software @Risk y se han 

realizado 10000 iteraciones para cada una de ellas. 

Datos 
Los datos analizados en la presente investigación corresponden a series históricas de 

precipitación mensual (medida en milímetros), caudales mensuales (medidos en metros 

cúbicos por segundo), nivel de la lámina de agua del lago Alajuela mensual (medido en 

metros), demanda de agua para suministro municipal mensual (medida en millones de 

metros cúbicos), agua utilizada mensualmente en la generación hidroeléctrica y a la vez 

destinada al llenado del lago Gatún (medida en millones de metros cúbicos) y 

generación de energía hidroeléctrica mensual (medida en kilowatts por hora).  
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Resultados 

Precipitación promedio en la subcuenca del lago Alajuela 

La precipitación medida en el lago Alajuela es una de las variables más importantes 

analizadas en esta investigación, porque es la que condiciona la disponibilidad de agua 

en la Cuenca.  La Figura 1 muestra la representación de la serie de tiempo de 

precipitación promedio total anual en la subcuenca del lago Alajuela.  Se observa el 

impacto del fenómeno El Niño de 1997-1998 y 2015-2016 en la baja de precipitaciones.  

Figura 1. Precipitación promedio total anual en la subcuenca del lago Alajuela en el 
periodo 1935-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Nivel del lago Alajuela  

Otra importante variable analizada es el nivel de la lámina de agua del lago Alajuela.  A 

continuación, se presentan diagramas de cajas que describen los niveles mínimos, 

promedios y máximos mensuales del lago Alajuela en el periodo 1940-2015 (Figura 2).   

Los niveles mínimos presentan una mayor dispersión, con una desviación estándar de 

3,60 y por el contrario, los niveles máximos se encuentran menos dispersos, con una 

desviación estándar de solo 0,97.  

El nivel promedio en este periodo fue de 71,6 metros.  El nivel máximo alcanzado fue 

de 78,6 metros registrados en los meses de diciembre de 1983 y en mismo mes en el 

2010.  Los niveles mínimos, luego de sus primeros años, se registraron en julio, agosto 

y septiembre de 1976 con 58,1, 57,9 y 58,6, metros respectivamente; julio de 1977, con 

58,6 metros; junio y julio de 1983, con 59,2 y 59,3, metros respectivamente y, en años 

más recientes, en agosto del 2015, con 62,1 metros.   
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Figura 2. Diagrama de cajas de los niveles mensuales mínimos, máximos y promedios 
del lago Alajuela en el periodo 1940-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Identificación de periodos de sequía 
Índice Normalizado de precipitaciones (SPI) 

El cálculo del SPI a escala de 1 mes para los datos de precipitación promedio de la 

subcuenca del lago Alajuela permite evidenciar repetidos periodos de sequía 

meteorológica en el periodo 1935-2015 (Figura 3).   

Figura 3. Evolución temporal del Índice Normalizado de Precipitación de 1 mes para 
la subcuenca del lago Alajuela en el periodo 1935-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Basado en este índice se ha determinado que 20% de los periodos de sequía 

identificados corresponden a periodos de cinco o más meses consecutivos secos.   
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Índice Normalizado de Caudales (SSI) 

El cálculo del SSI ha permitido identificar periodos de sequía hidrológica en la 

subcuenca del lago Alajuela. La Figura 4 muestra la evolución de este índice para las 

estaciones Chico, Peluca y Candelaria.   

Figura 4. Evolución temporal del SSI y el SPI calculado a escala de 3 meses para la 
estación Chico del Río Chagres, Peluca del río Boquerón y Candelaria del río Pequení 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Índice de Oscilación del Sur (SOI) 

Para obtener una medida de la relación entre periodos de incidencia del ENOS y 

cambios en el patrón de precipitaciones se muestra gráficamente la evolución del SOI 

frente al SPI (calculado a escalas de 1, 3, 6, 9 y 12 meses)  en el periodo 1951 al 2015 

(Figura 5).   

Al calcular la correlación entre la evolución temporal del SOI y los diferentes SPI se 

obtiene que los SPI calculados a escalas de 6 y 12 meses presentaron las correlaciones 

más altas (0,31) y el SPI calculado a escala de 1 mes la más baja (0,16). Todos los SPI 

coincidieron en valores negativos con el SOI en casi seis de cada 10 meses secos.  
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Figura 5. Evolución temporal del SOI y el SPI calculado a escala de 1, 3, 6, 9 y 12 
meses de la subcuenca del lago Alajuela en el periodo 1951-2015 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP 

Aportes mensuales de agua al lago Alajuela 
La estimación de los aportes de agua al lago Alajuela, procedente de los principales ríos 

que lo alimentan, permite mostrar un análisis descriptivo de la evolución de estas 

variables en periodo en estudio (Tabla 1).  Se evidencia la importancia del río Chagres 

como el principal proveedor de agua del lago Alajuela, con un aporte promedio anual 



606    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

12 
 

aproximado de 986 millones de metro cúbicos, resultado similar al descrito por Ibáñez 

et al. (1999).  

Tabla 1. Resumen descriptivo de la evolución de los aportes anuales estimados de agua 
al lago Alajuela en el periodo 1935-2015 

Fuente de 
Agua 

Volumen (m3) 

Promedio Máximo Mínimo Desviación 
estándar CV 

Río Chagres 986.492.879 1.651.579.200 590.956.128 230.651.895 0,23 
Río Boquerón 244.141.401 414.612.336 132.570.779 52.285.907 0,21 
Río Pequení 440.368.900 633.558.402 269.348.127 81.324.503 0,18 
Precipitación* 116.485 173.315 73.698 17.856 0,15 
Total anual 1.671.119.668 2.607.939.431 992.969.511 347.960.742 0,21 
*Volumen estimado de agua que precipita sobre la lámina de agua del lago. 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Análisis de la importancia económica del lago Alajuela 
De las tres principales funciones económicas que desempeña el agua del lago Alajuela, 

se le da prioridad al abastecimiento de agua de la población.  El segundo uso de mayor 

importancia es el agua destinada al funcionamiento del Canal, y por último se aprovecha 

el agua que circula en el sistema para la obtención de energía hidroeléctrica. Este es un 

uso menos rentable, pero que permite un aprovechamiento adicional de este recurso 

(ACP, 2006).   

Suministro de agua potable: La evolución de la población beneficiada ha estado en 

continuo aumento, por lo que la cantidad de agua del lago Alajuela destinada a este fin 

ha tenido que adaptarse a la demanda llegando a una cobertura aproximada de 1,4 

millones de personas en el año 2015 (esto representa aproximadamente el 37% de la 

población del país).  Este suministro proviene, en su mayor parte, de la potabilizadora 

de Chilibre que es alimentada con agua del lago Alajuela. 

Funcionamiento del Canal de Panamá: En el periodo 1965-2015, el lago Alajuela 

aportó en promedio anualmente 1.815 millones de metros cúbicos de agua al lago 

Gatún. Sin descontar las pérdidas en el sistema, esta cantidad de agua tiene un potencial 

de aportar en promedio un total de 8.643 esclusajes (67% de la capacidad del canal1), 

que representan un monto de B/. 777,9 millones2.   

                                                 
1 Según ACP (2006) la capacidad del canal actual, sin la ampliación, es en promedio de 36 esclusajes 
diarios. 
2 Según ACP (2006) las esclusas utilizan aproximadamente 0,21 MMC de agua dulce para efectuar un 
esclusaje completo y los ingresos promedios que aporta cada uno de uno de ellos es de B/. 90.000. 
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En años recientes se destacan los aportes alcanzados en al año 2011 de un total de 2.274 

MMC, 25% superior a la media de los últimos 50 años; y los del año 2015, que 

alcanzaron un total de 1.225 MMC, 32% inferior a la media del mismo periodo. 

Los ingresos por peajes y servicios complementarios recaudados por el Canal se han 

mantenido en continuo aumento.  En épocas de escasez de recurso hídrico la 

administración del Canal logra ajustar sus operaciones de forma que sus ingresos no se 

vean disminuidos.  

Generación hidroeléctrica: El aprovechamiento de agua para generación hidroeléctrica 

se ha mantenido desde la construcción del lago Alajuela en 1935 hasta la actualidad. 

En el periodo 1945 al 2015 se generaron en promedio anualmente 174.003 MWH, que 

representan un valor aproximado de B/. 9.570.1733.   

El año que menos se generó fue en 1977 con un total de 111.088 MWH,  periodo que 

coincide con  un episodio fuerte del fenómeno El Niño.  El año que más energía se 

generó fue 1996 con un total de 247.808 MWH, periodo en el que se presentaron 

abundantes lluvias en los meses de verano. 

Escenarios  

El estudio de la evolución de las variables hidrometeorológicas que condicionan los 

aportes de agua a la subcuenca del lago Alajuela evidencia una constante variabilidad, 

acentuada en periodos de incidencia de fenómenos climáticos, como el fenómeno El 

Niño.  Por otro lado el estudio de la evolución de la demanda (salidas) de agua de este 

lago muestra una tendencia en aumento (Figura 6). 

Estudios realizados por la ACP indican que las necesidades de agua para el consumo 

humano aumentarán a medida que crezca la población y que se continúe desarrollando 

económicamente la región metropolitana. Según sus proyecciones para el año 2025 el 

crecimiento poblacional y el desarrollo pronosticado para el área metropolitana 

aumentarían la demanda de agua actual en un 40% (ACP, 2006).  Sin embargo, según 

Cuevas (2016) los registros indican que este pronóstico fue alcanzado y rebasado en 

2012 (13 años antes). 

                                                 
3 ACP (2006) asume un precio de venta en el mercado energético de B/. 55,0 por MWH.  
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Figura 6. Evolución de los aportes y salidas de agua del lago Alajuela en el periodo 
1935-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Aportes de agua a la reserva del lago Alajuela 

La Tabla 10 presenta el análisis del balance de los aportes de agua a la reserva del lago 

Alajuela según el estimado de las entradas al lago en el año 2015 (1.341,27 MMC) y de 

las salidas (1.590,62 MMC).  Años como este, en que las entradas son inferiores a las 

salidas, la reserva del lago (642 MMC) suministra la diferencia.  

Los escenarios que presentan un balance de aportes positivos a la reserva son los que 

plantean un aumento de los aportes de entrada de 0, 10 o 20% frente a una disminución 

de 20% del volumen de salida; un aumento de 10 o 20% frente a una disminución del 

volumen de salida de un 10% y un aumento de 20% del volumen de entrada frente a 

mantener el volumen de salida.  

En los demás escenarios los aportes de entrada no son capaces de cubrir la demanda de 

salida, por lo que la reserva disminuirá.  Se presentan tres escenarios en los que la 

demanda de salida es imposible de cubrir, produciéndose como consecuencia 

desabastecimiento.  Estos escenarios corresponden a una disminución de los aportes de 

entrada de un 20% frente a un aumento de la demanda de salida de un 10 o 20% y una 

disminución de los aportes de entrada de 10% frente a un aumento de la demanda de 

20% (Tabla 2). 

Consumo de agua  potable 

Entendiendo que el agua del lago Alajuela cumple importantes funciones en la 

economía panameña y que en épocas de sequía la administración del Canal realiza 

esfuerzos para disminuir la demanda de agua del funcionamiento del canal por medio de 
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la restricción del calado de los buques y otras medidas, sería deseable que la demanda 

de agua destinada a suministro municipal también se ajuste en tiempos de escasez.  

Tabla 2. Balance de aportes de agua a la reserva del lago Alajuela según variación de 
las entradas y salidas, con base a los estimados en el año 2015 
Aporte anuales de reserva  

al lago Alajuela 
Volumen estimado de salida en el año 2015: 1590,62 MMC 

-20% -10% 0% 10% 20% 
Volumen 

estimado de 
entrada en el 

año 2015: 
1341,27 
MMC 

-20% -199,48 -358,54 -517,61 -676,67 -835,73 
-10% -65,35 -224,42 -383,48 -542,54 -701,60 
0% 68,77 -90,29 -249,35 -408,41 -567,48 
10% 202,90 43,84 -115,22 -274,29 -433,35 
20% 337,03 177,97 18,90 -140,16 -299,22 

Fuente: Elaboración propia 

Según ADERASA (2014), Panamá es el país latinoamericano con el mayor consumo de 

agua potable por persona con un total de 362,14 litros por persona al día. Cantidad que 

se confirma en ACP (2006) donde se documenta que el consumo diario de agua por 

persona en Panamá oscila entre 314 a 920 litros, valores altos comparados con el 

consumo de otras ciudades metropolitanas.  Cifras que justifican por los hábitos de 

consumo de la población y el alto porcentaje de pérdidas por fugas e ineficiencia del 

sistema, que oscilan entre 35 y 50%.   

Considerando el alto consumo de agua potable en Panamá que evidencian las cifras 

mostradas se han estimado algunos escenarios de ahorro que se considera serían 

posibles por su similitud a realidades de países cercanos.  Los escenarios plantean una 

disminución del consumo en un 25 y 50% con respecto al consumo mostrado en 

ADERASA (2014) y se incluyen otros dos escenarios en el que se plantea igualar al 

consumo de los países limítrofes (Tabla 3).  

Tabla 3. Escenarios de ahorro de agua potable en Panamá  

Escenarios Consumo  
(m3/persona/día) 

Consumo  
(m3/persona/año) 

Ahorro  
(m3/persona/año) 

Ahorro         
(m3/1,4 millones de 

personas/año) 

Disminución del 
consumo en un 50%  

0,18 66,09 66,09 92.526.770 

Disminución del 
consumo en un 25%  

0,27 99,14 33,04 46.263.385 

Igualar al consumo de 
Costa Rica (-35%) 0,24 86,14 46,04 64.457.540 

Igualar al consumo de 
Colombia (-58%) 0,15 55,11 77,07 107.892.540 
Fuente: Elaboración propia con información de ADERASA (2006) 
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El escenario menos ambicioso (disminución del consumo en un 25%) refleja un ahorro 

anual de aproximadamente 46 millones de metros cúbicos y el escenario más ambicioso 

(igualar al consumo de Colombia) refleja un ahorro anual de aproximadamente 108 

millones de metros cúbicos. 

Estimación del riesgo de desabastecimiento  
El resultado de la simulación indica que existe un 63,6% de probabilidad de que en un 

año suceda que los aportes de entrada alcancen a cubrir exactamente la demanda sin 

dejar aportes positivos a la reserva.  Además, también se obtiene que el riesgo de que 

suceda en un año que los aportes de entrada y las reservas (642 MMC) no alcancen a 

cubrir la demanda es de 15,0% (Figura 7). 

Figura  7. Distribución de probabilidad acumulada del balance de agua anual en el 
lago Alajuela  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Estos años en los que la demanda no puede ser cubierta se tendrán que hacer grandes 

esfuerzos de planificación y ahorro para evitar situaciones extremas de 

desabastecimiento y que las reservas del lago Alajuela se agoten.   

Los escenarios planteados que suponen una disminución del consumo de agua en un 

50%, 25%, igualar al consumo de Costa Rica e igualar al consumo de Colombia logran 

una disminución del riesgo de desabastecimiento en un 4,0%, 2,1%, 2,7% y 4,5%, 

respectivamente. La inclusión de estos supuestos de ahorro tiene un impacto positivo en 

la disminución del riego de desabastecimiento (Figura 8).  Sin embargo, tales impactos 

no son excesivamente elevados. 
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Figura  8. Distribución de probabilidad acumulada del balance de agua anual en el 
lago Alajuela considerando escenarios de ahorro de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Discusión y conclusiones 
El análisis de los registros hidrológicos muestra una variabilidad natural del patrón de 

precipitaciones en la subcuenca del lago Alajuela.  Sin embargo, se evidencian periodos 

de sequías prolongados en años de incidencia de fenómenos climáticos. 

El lago Alajuela, desde la construcción de la represa Madden hasta la actualidad, ha 

cumplido importantes funciones en la economía panameña.  Sus aportes a la 

potabilizadora de Chilibre permiten abastecer de agua potable a alrededor del 90% de la 

población de la ciudad de Panamá.  Los aportes al funcionamiento del Canal de Panamá 

y a la generación de energía hidroeléctrica se muestran en continuo aumento, pero se 

ajustan en tiempos de escasez.  No obstante, no sucede lo mismo con los aportes de 

agua a suministro de agua potable que se han mantenido en continuo aumento, aún en 

periodos de sequía.  

Los escenarios simulados muestran que existe un riesgo del 15,0% de que se presenten 

años con desabastecimiento.  Los escenarios de ahorro planteados permiten la 

disminución de este riesgo de hasta en un 4,5%. Se observó que la cantidad de agua 

destinada al Canal de Panamá es, con gran diferencia, mayor que la destinada a la 

potabilizadora de Chilibre.  Por esto, los escenarios planteados de ahorro de agua 

potable solo disminuyen el riesgo de desabastecimiento en un bajo porcentaje.   

El contraste entre el Índice de Oscilación Sur (SOI) y el Índice de Índice Normalizado 

de Precipitaciones (SPI) muestra casi seis de cada 10 periodos de sequía en la subcuenca 

del lago Alajuela podrían ser explicados por la incidencia del fenómeno El Niño.  
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La ampliación del Canal de Panamá supone un proyecto de gran importancia para la 

economía panameña.  Por lo que se hacía necesario que la infraestructura de la vía se 

adaptará a las necesidades del comercio marítimo internacional, como el paso de buques 

de mayor tamaño.  Para la concepción de este proyecto de ampliación fue necesario 

incorporar en el diseño de las nuevas esclusas mecanismos de ahorro de agua y 

proyectos que permitieran garantizar la sostenibilidad del Canal a largo plazo. 

Según la ACP, los proyectos de suministro de agua incluidos en la propuesta de 

ampliación del Canal proveerán agua suficiente para suplir la nueva demanda del Canal.  

Por lo que la ampliación no debería representar una amenaza adicional a la 

sostenibilidad del lago Alajuela.  Luego de los primeros años de funcionamiento de esta 

nueva obra, sería interesante replicar el análisis de riesgo planteado en este trabajo con 

datos actualizados de disponibilidad de agua en la subcuenca del lago Alajuela, 

demanda del Canal ampliado y de la potabilizadora de Chilibre. 
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ABSTRACT 

The temperature rise of the planet associated with anthropogenic greenhouse promotes 
interest in the search for strategies to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions. Since 
agriculture is a sector responsible for nearly a fifth of global emissions, you should 
identify what measures could be applied, what their mitigation potential and the 
estimated cost of implementing each measure. Our study addresses these questions by 
analysis of mixed farming systems (potato-pastures, PP) in Ecuador.   
The study was carried out in the Andean region of Ecuador, because this is the largest 
agricultural region of the country and may illustrate the Andean farming systems of all 
South America. We focused on potato crop because it is one of the main sources of 
employment and income in regional rural sector and because it is a staple food in the 
diet.  
We estimated the mitigation potential of measures and their associated costs, assessing 
environmental and economic approach. Our methodological approach is summarized 
below: 
(1) We made a list initial of GHG mitigation practices in agricultural soils based on 
literature review and contributions from the research team. The list was discussed at a 
meeting of experts. Practices not applicable to crop were eliminated.  
(2) The abatement potential of practices was evaluated by information taken from 
publications and studies in regions with climatic conditions similar to the area study. 
The result was a list of practices with higher abatement potential rate specific for the 
region and the crop.  
(3) We estimated the marginal abatement cost (US$·tCO2e-1) by calculating the 
abatement potential rate (tCO2e·ha-1·yr-1) and the change in profits of farmers when 
using mitigation practices (US$·farm-1·yr-1). 
(4) We selected practices more cost-effective through marginal abatement cost curves 
(MACC) 
In the last decade there has been a development of policies and programs in Ecuador 
aiming to increase household food security, to reduce poverty through improved 
livelihoods. Ecuador has no binding commitments to reduce emissions of greenhouse 
gases (GHGs). However, a significant number of voluntary national mitigation actions 
are being developed. 
These results were used to contribute to the knowledge of mitigation options at a 
regional level and to provide information about climate change and agricultural policies 
in the Andean region. Finally, the study provides a methodological framework that can 
be easily applied to other crops. 
Keywords: Marginal abatement cost curves, cost-effectiveness, mitigation, greenhouse 

gases, Andean region. 
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1. Introduction 

Climate change and its adverse environmental effects are a concern for the sustainability 

of the planet and for food production in the future (Iglesias, Quiroga, and Diz 2011; 

IPCC 2013). In 2010, it is estimated that agriculture represents the third responsible 

economic activity GHG emissions with an annual output of 4.6 GtCO2e, equivalent to 

14% of global emissions (FAOSTAT 2012). The main contributors to GHG emissions 

in agriculture come from the transformation through various biological and physico-

chemical processes in the soil, inputs of inorganic fertilizers and organic matter 

(manure, compost, crop residues) (Dyer et al. 2010).  

In December 2015, within the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC), 194 countries adopted the "Paris Agreement". One of the great 

advances of this agreement is its universality, since one of the major problems of the 

Kyoto Protocol was that only developed countries (Annex B of the Protocol) pledged to 

reduce their emissions. This caused the phenomenon known as leakage C, where 

emissions move from countries with a commitment to reduce emissions to countries that 

had not been committed, partly because a greater part of the production of its consumer 

goods It produced in the second (Arto and Dietzenbacher 2014).  

The agreement also provides that each country must develop, update and publish 

national inventories of anthropogenic emissions; and formulate, implement, publish and 

regularly update national programs containing measures to mitigate and adapt to climate 

change (del Prado and Sanz 2016). 

Latin America is probably closer to zero to reduce carbon emissions than many other 

regions of the world. Power generation in America is already largely driven by 

renewable energies, a key reason behind its low carbon intensity (0.21 tCO2e / MWh). 

Even more relevant, however, is the relationship between carbon emissions and soil 

degradation. In this context, avoided deforestation, vigorous reforestation and 

restoration efforts, and the adoption of sustainable practices in agriculture, have great 

potential to change the landscape of emissions of greenhouse gases in Latin America 

(Vergara, Fenhann, and Schletz 2016). 

The land use is the key to mitigating GHG definitive and lasting regional economy. 

Overall, avoid deforestation and promote reforestation, land restoration and sustainable 

practices in agriculture and animal husbandry practices are essential to ensure the 

existence of carbon sinks based on land use. With large-scale efforts in reforestation and 
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restoration measures in agriculture and livestock, the total could be up to about 3 

GtCO2e less per year by the middle of this century. After accounting for the remaining 

emissions, the sector could be contributing to net sink the order of 1.1 GtCO2e per year 

by 2050. It is also anticipated that these efforts will yield significant economic benefits, 

increases in food safety and quality improvements of life in rural areas (Vergara, 

Fenhann, and Schletz 2016) 

The role of agricultural management to provide carbon (SOC) the organic soil 

sequestration was recognized by the Kyoto Protocol to the Framework Convention of 

the United Nations on Climate Change (UNFCCC 2008). The kidnapping SOC has a 

large potential, mitigating competitive cost to meet the short- and medium term to 

reduce the concentration of CO2 in the atmosphere (IPCC 2014; Smith 2012). 

Optimistic global estimates are challenged in some local conditions (Derpsch et al. 

2014; Powlson et al. 2014). However, it is clear that intelligent land management leads 

to improved soil health, reduce degradation and depletion of soil carbon and reduce 

emissions (Lal 2013). Therefore, changes in soil management carbon stocks will benefit 

soil and, in turn, optimize crop productivity (Freibauer et al. 2004; Ingram and Morris 

2007; Lal 2004; Smith 2012). 

A set of practices with proven benefit for the environment and farmers has been 

recognized (Freibauer et al. 2004; Lal 2013; Smith 2012; Smith et al. 2008). These 

practices include, among others: a more efficient use of resources and integrated efforts 

of nutrients with organic manure and compost; and reduced tillage; crop rotation; 

legumes/mix improved species; growing cover crops during the off seasons; waste 

management; and change (conversion of grass/trees) land use. However, knowledge 

about the application and the cost of the practices and specific mitigation technologies 

at the farm level is limited and fragmented (Bockel et al. 2012; MacLeod et al. 2010; 

Smith et al. 2007). 

Marginal abatement cost curves (MACs) are an analytical tool commonly used to assist 

policymakers in understanding the opportunities for reducing GHG emissions and the 

costs to achieve these reductions. Certain measures can adopt a lower unit cost than 

others, and in some cases, farmers could implement measures that could both save 

money and reduce emissions (Moran et al. 2011). MACC are useful as a tool to 

illustrate the potential emission reduction (variation of reduced emissions, emissions 

with a negative sign) and the costs associated with mitigation of climate change, at a 

certain point in time.  



618    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

4 
 

Recent research uses a bottom-up approach to estimate the potential profitability and 

reducing a wide range of possible and effective measures, mitigation scenarios projected 

for future years (Moran et al. 2011). It is possible to identify areas of research and 

search for relevant policies to the OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) in relation to the promotion of the economics of climate change on 

agriculture; one of those areas is the modeling of marginal mitigation costs (Wreford, 

Moran, and Adger 2010). 

In this context, it was proposed to estimate emissions from mixed systems potato-

pasture, one of the main associations of crops in the Andean region of Latin America. In 

order to provide realism to the analysis we selected a case study exemplifying 

representative in Ecuador agricultural systems in the Andean region. This intensive 

agricultural region is known for being the centre of origin of potatoes. Ecuador was 

chosen as relevant to Andean environments and may have links with adaptation. The 

aim is to look at the possible effects of these systems on GHG emissions and look for 

possible mitigation measures through economic analysis assessing the mitigation 

potential of these measures and their economic costs. We are not aware of a similar 

assessment in Latin American countries within MAC curves. The methodology used in 

our work lies in seeking mitigation measures aimed at potato-pasture mixed systems. 

We believe that the findings of this research will serve producers throughout the region 

as a valuable tool for the implementation of changes in production in order to reduce 

GHG emissions. 

2. Methods and data  

2.1 Framework 

We estimate the potential mitigation measures, their mitigation potential of measures 

and associated costs, and the marginal abatement cost curves for different policy options 

in Andean agricultural systems. The methodology included 6 steps (Fig. 1). 

Step 1. Characterisation of the farming systems. The benefits and variable costs were 

derived from a survey to farmers conducted in the three case studies. The survey was 

implemented in October 2003, and included 120 farms. Additional data were obtained 

from interviews to experts group of Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP).  

Step 2. Selection of the potential mitigation measures. We made a list initial of GHG 

mitigation practices in agricultural soils based on published literature review and the 

datasets of INIAP. The potential list of measures was discussed at a focus group of 
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experts and the practices that have low barriers to implementation were selected.  The 

abatement potential was taken from publications and studies in regions with climatic 

conditions similar to the area study. The result was a list of practices with higher 

abatement potential rate specific for the region and the crop. 

Step 3. Abatement potential of the selected measures. The abatement potential of 

practices was evaluated by using the CFT model that calculates the emission of current 

and alternative practices.  

Step 4. Cost and barriers to implementation. The costs of implementing alternative 

practices were derived from an optimisation model. 

Step 5. Marginal abatement cost curves. We estimated the marginal abatement cost 

(US$·tCO2e-1) by calculating the abatement potential rate (tCO2e·ha-1·yr-1) and the 

change in profits of farmers when using mitigation practices (US$·farm-1·yr-1).  

Step 6. Policy choices. We selected practices more cost-effective through marginal 

abatement cost curves (MACC) and the selected measures are the used to suggest policy 

options. 

 
Figure 1. Methodology to select agricultural practices with GHG mitigation potential 

and cost-effective 

2.2 Step 1. Characterization of the farming systems and baseline scenario 

The study was carried out in the Andean region of Ecuador, because this is the largest 

agricultural region of the country (INEC 2015) and may illustrate the Andean farming 

systems of South America. The Andean farming systems are located between 2200 to 

3800 meters above sea level, the temperature is between 4 and 21°C and precipitation 

between 500 and 2000 millimetres per year. These characteristics create particular agro-

ecological environments.   
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The main agricultural system in the Andean region is potato-pasture representing 

between 25 to 40% of the total systems in high altitude areas of South America 

(Benzing et al. 2001; Cárdenas et al. 2000; FEDEPAPA and Ministerio de Ambiente 

2004; Kendall n.d.; Tapia and Fries 2007).  

We focused on potato crop because it is one of the main sources of employment and 

income in regional rural sector and because it is a staple food in the diet (Devaux et al. 

2010). The main farming system is the rotation potato-pastures; it starts with potato 

during two or three cycles on soils previously occupied by pastures. Pasture pasture is 

used for milk production. After potato, another crop can be planted by a single cycle to 

take advantage of residual fertilizer; this third crop is not considered in the study. Soils 

will be left as pasture for approximately two years, completing a cycle of three to four 

years (Barrera, Grijalva, and León 2004; Proaño and Paladines 1998).  

About 75% of the cultivated area is without-irrigation (INEC 2015). Soils in this region 

are Andosols, characterized by having a high content of organic matter (Buytaert, 

Deckers, and Wyseure 2006; IUSS Working Group WRB 2014). Steep slopes (over 

20% slope) prevent using farm machinery. Instead they use manual tillage and animal 

traction (Devaux et al. 2010; Pumisacho and Sherwood 2002).  

The Andean region is topographically diverse and has high agro-ecological 

heterogeneity with different production zones that exemplify the range of high altitude 

production in the Andes region. The site selection was made according to a bio-socio-

economic characterization, which distinguished three different zones.   

The main source of information comes from researches that the Autonomous National 

Agricultural Research Institute (INIAP) and the International Potato Center (CIP) 

performed in PP system with other aims. We collected primary data from a project 

carried out in 2003 in three provinces of Ecuador, 40 producers in each province were 

surveyed (Annex 1) focused on aspects related to crop management. 

Additional and updated information was obtained from Ministry of Agriculture 

(MAGAP), National Institute of Meteorology and Hydrology (INAMHI), and Military 

Geographical Institute (IGM). 

The survey uses a sample of farms representative of small and medium farmers. These 

farms have areas of land equal to or greater than 500 m2 fully or partially dedicated to 

agricultural production, regardless of their form of ownership (INEC 2015). 
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2.3. Step 2. Potential mitigation measures 

The abatement potential rate of a list of practices that could be applicable in Ecuador 

was evaluated through review of previous studies in other countries under similar 

climatic condition and farm management. 

We discussed and evaluated the applicability of these measures through meetings with 

experts using seven scientists on pasture, crops and soil science. The criteria used in 

selecting regional experts were: i) the expert conducts research; ii) the expert has 

worked on issues related to GHG mitigation in agriculture for at least five years; iii) 

experts have regular contact with farmers; and iv) experts have extensive knowledge of 

the potato cultivation and pastures, to determine if mitigation practices are applicable. 

2.5.Step 3. Mitigation potential of the selected practices   

Greenhouse emissions in BAU scenario and mitigation scenarios were calculated by 

entering the data from each survey into a farm-focused calculator for emissions from 

crop and livestock production called Cool Farm Tool (Haverkort and Hillier 2011) for 

potato and livestock, respectively. This open source and site-specific software has been 

tested in potato farm systems in various countries: Netherlands (Haverkort and Hillier 

2011), United Kingdom (Hillier et al. 2011; Whittaker, McManus, and Smith 2013), 

Spain and Peru (Cayambe et al. 2015). 

The program features sections input regarding: general information (location, year, 

product, production area, weather), crop management (agricultural operations, crop 

protection, fertilizer use, management of crop residues), kidnapping carbon (use and soil 

management, plant biomass), livestock (feed options, enteric fermentation, N excretion, 

manure management), energy use (irrigation, agricultural machinery). The output data 

generated by the program are CO2e emissions from planting to harvest according to 

three criteria: per cultivated area (ha), per unit of product (ton) and by agricultural 

practices such as seed production, fertilizer production, history of nitrous oxide in soil, 

fertilizer use induced field emissions, emissions from pesticide use, energy use, 

management of crop residues (Haverkort and Hillier 2011). 

The CFT-Potato program calculates GHG emissions from different sources using the 

conversion rates previously published models. In the case of the production and 

distribution of fertilizer used Ecoinvent base data (Ecoinvent Centre 2007). For nitrous 

oxide emissions related to fertilizer application (N2O), using the empirical model 

multivariate that considers the type of fertilizer, application frequency, climate and soil 
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physicochemical characteristics (Bouwman, Boumans, and Batjes 2002). Emissions of 

NO and NH3 are calculated according to the model of FAO/IFA (2001) and converted 

to N2O through conversion factors contained in the (IPCC 2006). Conversion factors 

for calculating leaching and CO2 emissions as a result of the application of urea or lime 

are also used. Emissions from soil are calculated by introducing climate data, soil 

characteristics, farming practices and crop residue management. The effects of the 

addition of organic matter on soil C stocks are derived from data Smith et al. (1997). 

Emissions due to the direct use of energy (gasoline, diesel, electricity) for field 

operations and primary processing, have been calculated from the technical standards 

ASAE (ASAE 2009). Emissions due to the use of electricity in each country are based 

on the GHG protocol by sector and conversion factors are used (WRI and WBCSD 

2006). 

2.6. Step 4. Cost of implementing alternative practices. Changes in the net margin for 

farmers 

Cost data for the baseline scenario are derived from the Survey of Agricultural 

Production Area and Continuous (INEC 2015). 

This method consists in maximizing the net margin of producers when a GHG 

mitigation practice is implemented in the system. For this calculation we used a linear 

programming model. Linear programming is a set of optimization techniques linking 

biophysical and socio-economic contexts (Louhichi et al. 2010; Moran et al. 2011) 

We used a linear programming model validated for mixed farming systems (PP) in 

Ecuador; which has production alternatives under its own limitations and available 

resources (Annex 2 and 3). The model defines the production plan that optimizes the 

use of resources to achieve the maximization of net margin. Net margin was obtained 

from the difference between the net income and the cost of inputs (fertilizer, seed, crop 

protection, labor costs, and domestic consumption). 

BAU and mitigation scenarios were optimized under the assumption of maximizing net 

margin using the linear programming software LINDO (LINDO Systems Inc 2003).  

2.7. Step 5. Marginal abatement cost curves. Cost-effectiveness of the mitigation 

practices  

The cost-effectiveness (equation 1) resulted from the division between the change in the 

net margin related to practice (𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑝𝑝) and the change in GHG emissions associated 

with practice 𝑝𝑝  (𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑝𝑝 ) (Cayambe et al. 2015; Dequiedt and Moran 2015). The 
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‘𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑝𝑝’ was obtained from the literature (Abatement potential rate. Table 1) and net 

margin (𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑝𝑝) was calculated as the difference between emissions and economic 

benefits generated in the situation BAU less emissions and benefits from mitigation 

scenarios (equation 2). 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 =  𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕           [1] 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 = (US$ · ℎ𝑎𝑎−1 · 𝑦𝑦𝑦𝑦−1)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − (US$ · ℎ𝑎𝑎−1 · 𝑦𝑦𝑦𝑦−1)𝜕𝜕    [2] 

Where: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 is the marginal abatement cost for each practice 𝑝𝑝, it indicates the cost-effective of 

each practice. 

(𝑈𝑈𝑈𝑈$ · ℎ𝑎𝑎−1 · 𝑦𝑦−1)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ;  (𝑈𝑈𝑈𝑈$ · ℎ𝑎𝑎−1 · 𝑦𝑦−1)𝜕𝜕  is the net margin in dollars per hectare 

and per year in BAU scenario and in the mitigation option, respectively. The result is 

the cost of the mitigation measure.  

Finally we represented a marginal abatement cost curve showing the relationship 

between the cost-effectiveness of abatement options selected and the total amount of 

GHG reduced. The y-axis represents the amount of abatement potential from the action 

(in tCO2e). The x-axis represents the cost per ton of CO2e saved. The area (height * 

width) of the bar represents the total cost of the practice.  

Some practices may be able to reduce emissions and save money (negative costs), are 

more efficient options that pay for themselves; these practices are showed below the x 

axis in the MAC curves. 

Other measures may abate more emissions, but incur a positive cost, are less efficient 

options that have a positive cost to be implemented. These expensive options are 

represented above the x axis in the MAC curves. 

2.8. Step 6. Policy choices 

The final step is to define the best policy options for the case study based on the cost-

effectiveness analysis 

3. Results and discussion 

3.1. Characterisation of Andean farming systems 

Table 2 provides a broad overview of the mixed farming systems (PP) in the study sites 

that are representative in Andean Region. 

  



624    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

10 
 

 
Table 2. Characterization of mixed farming systems (PP) in Ecuador. N: number of repetitions = 40 
in each province, X = mean 

Parameter Carchi Chimborazo Cañar 
 

 X D.E. X D.E. X D.E. 
Area (ha) 11.33 8.32 4.69 5.29 7.03 6.31 

Potato 2.41 1.83 0.61 0.44 0.66 0.46 
Pasture 7.66 5.99 2.45 2.81 4.67 5.54 

Subsistence crops 1.26 0.75 1.63 0.68 1.7 0.84 
Potato Yield (kg·ha-1) 14439 12761 13590 11170 10865 9754 
Potato seed (per farm) 2214 1989 698 627 604 410 

Mineral fertilizer  (kg·ha-1)       
N 198 57 129 27 83 69 

P2O5 417 158 222 42 122 77 
K2O 182 88 81 25 34 21 

Crop protection 
(number of controls·ha-1) 8 2.41 4 2.05 4 2.00 

Milk cattle 
(number of animals per farm) 18 9 10 6 14 11 

Milk production (l/day) 12 8.35 10 11 10 9 
Fuel in labors (l·ha-1) 60 0 60 0 60 0 

Man-work unit in potato 
(MWU/ha)       

Paid labor 103 80 76 25 36 38 
Familiar labor 25 27 59 25 63 42 

Man-work unit in livestock 
(MWU/ha)       

Paid labor 3 8 0 0 0 0 
Familiar labor 345 269 242 119 240 252 

The potato yield difference in sites study is due to agronomic, climatic, socio-economic 

and institutional aspects. The potato crop is dispersed throughout Ecuador, so farmers 

use a wide variability of technologies and have different productivity. Farmers use part 

of its production to consumption and for seed, and the other part is sold to wholesalers 

or regional markets. Soil tillage is mostly manual and using animal traction. 

The traditional irrigation system is by gravity and many farmers use only seasonal 

rainfall. (Devaux et al. 2010). Potato farmers employ high rates of fertilization and 

frequent use of pesticides. Nitrogen fertilizer is applied at a higher rate (Bowen et al. 

1999). According to data from 2006, the national total GHG emissions was 410 

ktCO2e, the agricultural sector generated 210 ktCO2e representing approximately 51% 

of total emissions (MAE. 2011). There are no detailed estimates of GHG emissions by 

province or by region. 

3.2. Measures selected with high abatement potential 

The expert group considered the barriers (climatic, agronomic and social constraints) 

and incentives for implementing the practices, through a qualitative analysis that 

contributed to the interpretation and discussion of results. 
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Some of the practices identified are already implemented by some farmers in the case 

study region, and could be scaled up further to contribute to mitigation policy in the 

Andean region. The practices selected by the judgment of experts with high abatement 

potential rate are shown below along with the main sources considered for selection. 
Table 3. Detailed description of the seven selected mitigation practices for mixed farming systems 
(PP). 
Mitigation measures considered  Literature 

Reference 

M1  Management of organic soils    
Organic soils contain high densities of C. Emissions in 
these soils may be reduced by avoiding row crops, avoiding 
deep ploughing and keeping the groundwater table close to 
the surface  

 (Freibauer et al. 2004; Kasimir-
Klemedtsson et al. 1997; Quintero and 
Comerford 2013; Smith et al. 2008) 

M2  Multipurpose fodder trees    
Tree species contribute to soil organic carbon through 
biomass and create shade for cattle. Legumes species can 
increase the nitrogen content in soils.  

 (Messa Arboleda 2009; Montagnini, 
Ibrahim, and Murgueitio 2013; Naranjo 
et al. 2012; Smith et al. 2008) 

M3  Manure management   
N2O emissions will be reduced if the manure is applied at 
the exact moment that the crop is going to use it. 
Preliminary evidence suggests covering compost piles to 
reduce N2O emissions.  

 (Chadwick et al. 2011; Follett 2001; 
Smith et al. 2008). 

M4 Grazing management. Pasture improvement and  
        fertilization 

  

Grazing intensity affects carbon storage in soils. Pasture 
productivity will increase by proper fertilization. Using 
biological fixation to provide N inputs (clover). 

 (Conant, Paustian, and Elliott 2001; 
MacLeod et al. 2010; Oenema et al. 
2005; Schuman, Janzen, and Herrick 
2002; Smith et al. 2008) 

M5  Reduced tillage + Use of crop residues    
Reduced tillage allows management of crop residues which 
promotes C sequestration in soil by less decomposition and 
erosion. In Ecuador a type of reduced tillage called "Huacho 
rozado" is practiced. 

 (Bayer, Martin-Neto, et al. 2000; 
Bayer, Mielniczuk, et al. 2000; Corazza 
et al. 1999; Follett 2001; Smith et al. 
2008; West and Marland 2002) 

M6  Cropland management agronomy    
Adopt new varieties that provide equal or greater yield, but 
need less fertilizer (i.e., in Ecuador: Natividad and Libertad 
varieties). Early varieties can reduce the use of inputs (i.e., 
Victoria and Libertad varieties).  

 (Smith et al. 2008); Personal 
communication with Jorge 
Rivadeneira-INIAP. 2015 

M7  Nutrient management    
Practices that improve N use efficiency (i.e., slow release 
fertilizer or nitrification inhibitors), avoid excessive N 
applications, or remove applications where possible.  

 (Abbasi and Adams 2000; Follett 2001; 
Moran et al. 2008) 

3.3. Mitigation potential of the selected practices   

In order to realize the mitigation potential of the practices, emissions data in current 

scenarios were required. In the baseline scenario, the potato and livestock production 

accounts for an average of 10 t CO2e·ha-1·yr-1. This value includes emissions from 

potato, pasture and livestock in the three sites study (Fig. 3). 

In relative terms, management of crop residues makes the biggest contribution to the 

total: 48% of emissions, followed by direct and indirect emissions of N2O, with 21%. 



626    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

12 
 

The results also show that emissions from livestock enteric fermentation is 

considerable, accounting for an average of 2 t CO2 e·ha-1·yr-1, the equivalent to 18% 

of emissions (Fig. 4). Emissions attributed to the use of fertilizers (direct and indirect 

field N2O) in pastures were not significant, accounting for an average of 0.4 t CO2 

e·ha-1·yr-1. This was expected, since small amounts of N are used to fertilize Andean 

pasture soils (Paladines and Jácome 1999; Proaño and Paladines 1998) 

 
Fig. 3. GHG emissions per unit area in BAU scenario. A: Potato crop B: Pasture C: Livestock 

 
Fig. 4. Share of emissions (BAU scenario). A: Potato crop B: Pasture C: Livestock  

3.4. Cost of implementing alternative practices. Changes in the net margin for farmers 

The costs and benefits at the level of farm (effects on yield, input costs, labour costs and 

machinery) allowed the calculation of the impact of each measure in the net margins of 

farmers when they apply GHG mitigation practices. 

The net margin of farmers in mitigation scenarios were calculated based on table 5. This 

table provide the assumptions and estimations of costs and benefits of the small farmer. 

The costs of implementation included i) investment costs derived from new needs on 

seeds, machinery or equipment; ii) cost of farm operations associated with the practice 

such as additional spraying or nutrients inputs; and iii) displacement cost of the practice 

such as loss of production or saleable product (e.g. loss of cereal straw value for 
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incorporation into soil). The benefits were the cost savings from reductions of inputs or 

operation needs. 
Table 5. Costs and benefits at level of farm of mitigation measures selected  
Measures Costs (%) Benefits (%) Source 
M1 0 Labor and machine cost 

reduced by 20%. 
Increased yield of 13% 

(Gallandt et al. 1998; 
Koga et al. 2003) 

M2 5% increase in costs of planting 
Reduction of crop yield 7% 

Reduced use of N 10% (MacLeod et al. 2010) 

M3 0 Reduced use of N 15% (MacLeod et al. 2010) 
M4 0 Reduced use of N 60%, 

Labor and machine cost 
reduced by 5%. 
Small yield increase (5%) 

(MacLeod et al. 2010) 

M5 Yield unaffected but tubers are 
bigger and 15% higher price  
8% increase use nitrogenous 
fertilizer and 25% potassium 
fertilizer  
33% less incidence of 
Phytophthora infestans  
Insect control not necessary. 

Machine cost reduced by 
20%. 
Labour cost reduced by 48% 

(Alva et al. 2002; Carter 
and Sanderson 2001; 
Chulde 2005; INIAP 
2004; Koga et al. 2003; 
Uri 2000; Zangeneh, 
Omid, and Akram 2010) 

M6 Lower yield than conventional 
varieties (Fripapa, Superchola). 
(30% less) 

Reduced use of fertilizers 
30% (fewer days of 
fertilization) 
Reduced spraying pest 
management 30% (resistant 
varieties) 

(INIAP 2004; Torres 
2011) 
Rivadeneira. 2015 
(Personal 
communication) 

M7 Increased fertilizer cost 50% Yield increase 2% 
Half number of fertilization 
labor  

(Ball, McTaggart, and 
Scott 2004; MacLeod et 
al. 2010) 

3.5. Marginal abatement cost curves. Cost-effectiveness of the mitigation practices  

Figure 5 shows the marginal abatement cost curves (MACC) (i.e., the rate of change in 

total costs to changes in GHG reduction levels) and the relative rate of increase of 

marginal cost. In all scenarios, the MAAC’s are negatively inclined. This is consistent 

with the theory of microeconomic production of diminishing marginal returns or 

increasing marginal cost, which states that in the process of production with some 

inputs remain fixed, each additional unit of a variable factor provides a smaller benefit 

(diminishing return/increasing cost) at the margin. Although the case under study is not 

a production process as described in neoclassical microeconomic theory, the same 

principle applies in the economics of pollution abatement (Kolstad 2000; Perman et al. 

2003), i.e., the abatement potential of a measure decreases or cost increases when the 

level of abatement activity of this measure increases (Balana et al. 2012). The 

implication is that the cost of reducing each additional input in farms when the input 

current level is already low, the MC is increased substantially (Cayambe et al. 2015).  
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Figure 5. Marginal Abatement Cost Curve (MACC) for potato-pasture system in Andean Region 
 
The MAAC of Cañar is the highest rate of increase (Cañar), because of its low 

consumption inputs. MACC analysis showed that the potential for reducing emissions 

in farms with high consumption of inputs exceeds the abatement potential of farms with 

low consumption. Thus, in the scenario with high consumption of inputs (Carchi, 

mainly) the cost to reduce 2 tCO2e ha-1 would be 300 US$·t-1·CO2e (Figure 3), while 

in the case of farms with low consumption of inputs (Cañar) the effort to reduce 0.7 t 

CO2e ·ha-1 would be about 300 € t-1 CO2e. Therefore, farms applying high amounts of 

inputs may reduce more their emissions at a lower cost, while farms are already using 

low amounts of inputs, to reduce their CO2 emissions will be very costly. The results 

show that greatest potential for mitigation is achieved with measures applied in farms 

with large cultivated areas (i.e. Carchi and Chimborazo), because utilize more inputs 

reflecting higher CO2 emissions and greater potential mitigation. Cañar applies small 

amounts of inputs, being more expensive mitigation. Previous studies suggest that 

potato systems with a low consumption of inputs, systems have high costs per tonne of 

CO2 reduction compared to intensive farming, for which it is more cost effective 

mitigation. (Cayambe et al. 2015). 

The maximum feasible potential calculated in Carchi, Chimborazo and Cañar of 

Ecuador was 2.08, 2.19 and 0.85 tCO2e/ha/y, respectively, using cost-effectiveness and 

prohibitive measures. Our results illustrate a potential mitigation between 45 to 60% by 

adopting cost-effective measures that reduce emissions while saving money to farms.  

3.5. Policy options  

For policy purposes it is important to detail the relative cost of emissions mitigation 

measures. Five of the seven mitigation measures simulated, - management of organic 
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soils, reduced tillage + crop residues, cropland management agronomy, multipurpose 

fodder trees, manure management - have negative cost (i.e. <0 US$·tCO2e-1).  

Adopting these measures implies cost savings while reducing emissions. Therefore, 

these measures work better by reducing tillage soils in organic soils (M1). Due to the 

large applicable area (five countries of Andean region), organic soil management offers 

the greatest opportunity for reducing emissions in the region. 

4. Conclusions 

This paper highlight show resource efficiency measures can be enacted (notionally 

within farm gate) farm mixed systems PP to help reconcile competing objectives of 

private yield improvements and the reduction of external costs. The analysis responds to 

the need to demonstrate the possibilities for sustainable intensification, allowing 

Andean Region to meet economic growth ambitions for the sector. 

The key finding from the use of the LINDO economic optimization model is the 

representation of the cost-effectiveness of key mitigation measures. Specifically, that 

management of organic soils with reduce tillage is the most promising mitigation 

measure in terms of abatement potential volume and that it offers a cost saving for the 

agricultural and livestock sector of the region. By adopting these abatement measures – 

management of organic soils, reduced tillage + crop residues, cropland management 

agronomy, multipurpose fodder trees, manure management – Ecuador could reduce 

23% of its emissions annually, while the total abatement potential of adopting all 

measures is 45%. 

The analysis presented here has a number of caveats that potentially warrant further 

research. These include a more detailed representation of the biophysical heterogeneity 

of the Andean region, more detailed treatment of management of organic soils and 

relaxation of the assumed equilibrium supply and demand conditions in the optimization 

model. 

Nevertheless by highlighting cost-effective policy options, this paper contributes to our 

understanding of sustainable management processes as relevant to agricultural and 

livestock production. 
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Annex 1. Survey 

P1. Composición familiar: Número de miembros del hogar   
P2. Tipo de cultivo 
Tipo de 
cultivo 

Superficie Topografía Uso  de  la tierra Rotación 

  1. Plano 
2. Ondulado 
3.  Quebrado 
4.  Otro   

1. Agricultura de 
secano 
2. Agricultura con 
riego 

Cuál ha sido el principal cultivo de 
cada uno de los lotes  
Empezar con el cultivo actual 
Código cultivos: 
1. Papa solo                       
2. Pastos y papa                

P3. Papa: Producción de la última cosecha 
Cantidad de semilla 
usada (kg/ha) 

Superficie 
sembrada (ha) 

Cosecha 
total 
(kg/ha) 

Venta 
(kg) 

Consumo 
(kg) 

Cantidad 
destinada 
para 
semilla 
(kg) 

Costo total 
de 
producción 
(US$/ha) 

P4. Papa: Mano de Obra Familiar Contratada 
P5. Papa: Semillas y ferlización Unidades Cantidad Costo unitario 
Semilla (variedad)     
Fertilización 1     
Fertilización 2     
Fertilización 3     
Abono orgánico     
P5. Papa: Equipos y servicios Unidades 

de uso 
Cantidad Costo unitario 

Preparación del terreno    
Transporte de insumos     
Transporte de producto    
Movilización agricultor     
P5. Papa: Controles fitosanitarios 
Número de controles 
Cultivo  
P6. Pasturas: labores e inputs Unidad Cantidad Valor 

unitario 
Valor total 

Preparación del suelo     
Arada horas    
Rastra horas    
Semillas  kg    
Siembra y tape jornales    
Fertilizantes  kg    
Fertilización jornales    
P7. Pasturas: mantenimiento 
Código 
lote 

Superficie 
ha 

Fertilización química 
ipo fertilizante  
Cantidad  
Frecuencia/año 

Intervalo 
pastoreo 

No. 
Días 
mismo 
potrero 

No. 
animales 

Duración 
potreros 

P8. Pasturas: inventario de animales 
Vacunos Raza No. Peso animal kg 
Toros    
Bueyes    
Vacas secas    
Vacas leche    
Terneras menores 6 
meses 

   

Fierros (6-12 meses)    
Vaconas 12-18 meses    
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Vaconas vientres    
Terneros menores 6 
meses 

   

Novillos de 6-12 meses    
Toretes de 12-24 meses    
Total    
P8. Pasturas: producción 
de leche 

Producción 
Total / día l 

Consumo 
Finca 
 l 

Venta 
l 

Consumo animal  
l 

P8. Pasturas: alimentación de los terneros 
 Unidad de medida Cantidad por 

día 
Período/ 
frecuencia 

Precio 
unitario 

Categoría animales 

Leche entera l     
Balanceados kg     
Sal común g     
Sal mineral g     
P9. Pasturas: alimentación de los bovinos adultos 
Balanceados kg     
Sal común g     
Sal mineral g     
Suplemento g     
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Annex 2. Model coefficients and variables, values and sources of data 

Model 
variab
les 

Model variables Value of  Model 
coeffi
cients 

Model coefficients Value of model 
coefficients 

 Potato variables     
X1 Hectares of potato farm ha A1 Net benefit per 

average farm of 
2.41 ha 

6353 USUS$ 

X2 Household consumption kg/house
hold 

A2 Price per unit 0.44  USUS$/kg  

X3 Amount of seed kg A3 Price per unit 0.66 USUS$/kg 
X4 Amount of fertilizer (N) urea kg A4 Price per unit  0.65 USUS$/kg 
X5 Amount of fertilizer (P2O5) DAP 

(18-46-00) 
kg A5 Price per unit 0.85 USUS$/kg  

 
X6 Amount of Fertilizer (K2O) 

(muriate of potash)  
kg A6 Price per unit 0.64 USUS$/kg  

 
X7 Amount of fungicide  kg A7 Price per unit 16.44 USUS$/kg 
X8 Amount of insecticide kg A8 Price per unit 9.87 USUS$/kg 
X9 Amount of hours of renting 

machinery for tillage 
hours A9 Price per unit 20 USUS$/hour 

X10 Amount of foliar fertiliser kg A10 Price per unit 12 USUS$/kg 
X11 Household labour  days A11 Price per unit 15 USUS$/day 
 Milk variables     
X12 Number of cows number A12 Assumption: the 

cows are not sold 
0 

X13 Milk for self-consumption kg A13 Price per unit 0.42 USUS$/kg 
X14 Milk for sale kg A14 Price per unit 0.42 USUS$/kg 
X15 Birth of calves number A15 Assumption: the 

calves are not sold 
0 USUS$/animal 

X16 Calves remaining in the farm Number A16 Assumption: the 
calves are not sold 

0 USUS$/animal 

X17 Calves sold Number A17 Price per calves 84 USUS$/animal 
X18 Amount of mineral salt   A18 Price per unit 0.90 USUS$/kg 
X19 Amount of supplemental feeding  kg  A19 Price per unit 0.55 USUS$/kg 
X20 Number of days of household 

labour 
days A20 Price per unit 15 USUS$/day 

 
 Pasture variables     
X21 
 

Area of pasture ha A21 
 

Assumption: the 
pasture is not sold 

0 

X22 Production of pasture seed kg A22 Price per unit 4.62 USUS$/kg 
X23 Amount of nitrogen fertiliser   kg A23 Price per unit 0.65 USUS$/kg 
X24 Amount of phosphorus fertiliser  kg A24 Price per unit 0.85 USUS$/kg 
X25 Amount of potassium fertiliser  kg  A25 Price per unit 0.64 USUS$/kg 
X26 
 

Amount of hours of renting 
machinery for sol preparation 

hours  A26 
 

Price per unit 20 USUS$/hour 
 

X27 Household labour days A27 Price per unit 15 USUS$/kg 
 Hired labour     
X28 Hired labour for potato production days A28 Price per unit 15 USUS$/day 
X29 Hired labour for milk production days A29 Price per unit 15 USUS$/day 
X30 
 

Hired labour for pasture 
production 

days A30 
 

Price per unit 15 USUS$/day 

Source of data for all inputs except see production: INEC-ESPAC (2015), SINAGAP (2015). 
Source of data for seed production: INIAP (2015)  
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Annex 3. Model restrictions for potato production 
Restrictions Definition 
Potato 
X1 <= 2.41 ha Hectares must be less than or equal to 2.41 
14439 X1 >= 1200 14439 kg / ha (potato yield) should be greater than or equal 

to 1,200 kg (quantity for) 
X2 >= 1200 

 
self-consumption must be greater than or equal to 1200 
kg/year 

X3 – 918 X1 >= 0 Seed must be greater than or equal to 1144.3 kg/ha 
X4 – 76 X1 >= 0 

 
Fertilizer (N) must be greater than or equal to 91.6 kg/ha 
urea 

X5 –906X1 >= 0 Fertilizer (P2O5) must be greater than or equal to 906 
kg/ha of DAP (18-46-00) 

X6 – 303 X1 >= 0 
 

Fertilizer (K2O) must be greater than or equal to 303 kg/ha 
of muriate of potash 

X7 – 15 X1 >= 0 Fungicides must be greater than or equal to 15 kg/ha 
X8 –3.5X1 >= 0 Insecticides must be greater than or equal to 3.5 kg /ha 
X9 – 8 X1 >= 0  

 
Tractor hours must be greater than or equal to 8 hours/ha 

X10 - 16 X1 >= 0 
 

Foliar fertilizer must be greater than or equal to 16 kg / ha (4 
kg /ha /application) 

X30 + X11 – 128 X1 >= 0 Hired labour plus family labor must be greater than or equal 
to 108 days/ha/year 

Milk production 
X12 <= 7.66 Hectares of pasture must be less than or equal to 7.66 
X13 >= 730 

 
self-consumption must be greater than or equal to 730 
kg/year 

X13 + X14 - 3650 X12 <= 0 
 

Milk consumption per household plus milk sold must be 
less than or equal to 3650 kg/year 

X15 - 0.70 X12 <= 0 
 

Births of calves must be less than or equal to 70% of birth 
of cows 

X16 - 0.5 X15 >= 0 
 

Number of calves that stay with the farmer must be greater 
than or equal to 50% of animals born 

X17 - 0.5 X15  
 

<= 0 Number of calves sold must be less than or equal to 50% 
of the animals born 

X18 - 62.05 X12 - 32.85X16 >= 0 
 

Mineral salt used should be greater than or equal to 62.05 
kg (cows) plus 32.85 kg (calf) 

X19 - 313.9 X12 - 146 X16 >= 0 
 

Supplemental feeding used should be greater than or equal 
to 313.9 kg (cows) plus 146 kg (calf) 

X31 + X20 - 15 X12 >= 0 Hired labour plus family labor must be greater than or equal 
to 15 days/year 

Pasture  
X22 - 44X12 >= 0 Seed must be greater than or equal to 44 kg/ha 
X23 – 115 X12 >= 0 Fertilizer (N) must be greater than or equal to 115 kg/ha 
X24 - 261 X12 >= 0 Fertilizer (P2O5) must be greater than or equal to 261 kg/ha 
X25 - 100 X12 >= 0 Fertilizer (K2O) must be greater than or equal to 100 kg/ha 
X26 – 3.2 X12 >= 0 Tractor hours must be greater than or equal to 3.2 hours/ha 
X32 + X27 – 11X12 >= 0  

 
Hired labour plus family labor must be greater than or equal 
to 11 days/ha/year 

General Restrictions  
X1 + X12 <= 10.07 Area of potatoes plus pasture must be less than or equal to 

10.07 has 
X11 + X20 + X27 <= 1460 

 
Family labor for potatoes, milk production and pasture must 
be less than or equal to 1460 days/year (considering 4 people 
per family) 

Source of data: Barrera et al. 2001 (a,b,c) 
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Considerando a importância das alterações climáticas para o mundo e a agropecuária em 

particular, o objetivo do artigo é realizar a decomposição estrutural da variação da 

Emissão de CO2 no período de 1995 a 2009 utilizando Análise de Insumo-Produto e 

Structural Decomposition Analysis (SDA), método estático comparativo que determina 

as forças motrizes nas mudanças históricas em indicadores econômicos, energéticos, 

ambientais, sociais etc., para avaliar a influência dos diferentes efeitos sobre essas 

mudanças (variáveis). Os dados foram obtidos da World Input-Output Database - 

WIOD com tabelas de insumo-produto de 40 países (27 países da União Europeia e 

outros 13 países selecionados) acrescidas do restante do mundo. Dentre os principais 

resultados destaca-se que o Efeito Atividade (causado por variação na produção total) 

foi de aproximadamente 448 mil Gigagramas (Gg) em 1995 para -421 mil Gg em 2009, 

mostrando um efeito negativo da variação da Demanda Final sobre a emissão de CO2 no 

período. O Efeito Intensidade (causado por variação no nível do uso de um indicador 

por unidade da produção total) evoluiu de aproximadamente -199 mil Gg em 1995 para 

1,5 mil de Gg em 2009, indicando uma diminuição da produtividade da emissão de CO2 

e aumento da intensidade de uso deste insumo. O Efeito Tecnológico (causado por 

variação na estrutura dos insumos intermediários na economia) passou de 

aproximadamente -141 mil Gg em 1995 para -390 mil Gg em 2009, mostrando que a 

variação no uso de insumos intermediários alterou a produtividade da emissão de CO2. 

O Efeito da Demanda Final (causado por variação na estrutura da Demanda Final) foi de 

aproximadamente 217 mil Gg em 1995 para 423 mil Gg em 2009. Finalmente, o Efeito 
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Total foi de aproximadamente 322 mil Gg em 1995 para -386 mil Gg em 2009. O 

estudo, ao utilizar a SDA para a Emissão de CO2 com a base de dados da WIOD, 

confirma a dinâmica do lançamento de CO2 para a atmosfera, bem como os efeitos da 

crise de 2008 nas emissões. 

Palavras-chave: Matriz Insumo-Produto. Emissão de CO2. Desenvolvimento sustentável. 

 

Abstract 

 

Structural Decomposition Analysis for CO2  Emissions: 1995 to 2009 

Considering the importance of climate changes for the world, particularly in agriculture, 

the objective of this paper is to carry out the structural decomposition of CO2 emissions 

variation from 1995 to 2009. It was carried out by using Input-Output Analysis and 

Structural Decomposition Analysis (SDA), a comparative static method that determines 

the driving forces in the historical changes in economic indicators, energy, 

environmental, social, etc. to evaluate the influence of the different effects on these 

changes (variables). We used World Input-Output Database - WIOD with 40 countries 

(27 EU countries and 13 selected countries) input-output tables plus the rest of the 

world. Among the main results, we emphasize that the Activity Effect (caused by 

variation in the total production) was approximately 448 thousand Gigagrams (Gg) in 

1995 to -421 thousand Gg in 2009, showing a negative effect of the Final Demand 

variation on the CO2 emission in the period. The Intensity Effect (caused by variation in 

the use level of an indicator over one unit of the total production) increased from 

approximately -199 thousand Gg in 1995 to 1.5 billion in Gg 2009, indicating a 

decrease in CO2 emission productivity and an increase the intensity of its use. The 

Technological Effect (caused by changes in the structure of intermediate inputs) went 

from approximately -141 thousand Gg in 1995 to -390 thousand Gg in 2009, showing 

that the variation in the use of intermediate inputs changed the productivity of CO2 

emissions. The Final Demand Effect (caused by variation in the Final Demand 

structure) was approximately 217 thousand Gg in 1995 to 423 thousand Gg in 2009. 

Finally, the Total Effect was approximately 322,000 Gg in 1995 and -386 thousand Gg 

in 2009. The study, using SDA for CO2 emission with the WIOD database, confirms the 
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dynamics of the CO2 release into the atmosphere as well as the effects of the 2008 crisis 

on emissions. 

Keywords: Input-Output Matrix. CO2 Emissions. Sustainable Development. 
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RESUMO 

A Agricultura de Conservação (AC) é um sistema agrícola que utiliza um conjunto de 
técnicas cuja função é proteger o solo da erosão, melhorar a fertilidade do solo, aumentar a 
sua rentabilidade, contribuindo para a proteção do meio ambiente. Esta pesquisa teve como 
objetivo examinar até que ponto a AC pode aliviar a pobreza em Moçambique. O problema 
foi: apesar de se praticar a AC desde 1996 o povo de Moçambique ainda está enfrentando a 
pobreza extrema. A questão orientadora desta pesquisa foi: Como a Agricultura de 
Conservação ajuda a aliviar a pobreza?.O estudo utilizou uma abordagem mista, estudo de 
caso, uma técnica de amostragem não probabilistica (por conveniência) e probabilística 
aleatótia simples. Os dados foram colectados por meio de um questionário (estudo 
quantitativo) e gerados através de entrevistas, observações participantes, discussões de 
grupos focais e análise de documentos (estudo qualitativo). O estudo comparou a AC com a 
Agricultura Tradicional (AT), para as produções das culturas de milho, mapira e feijão de 
1997 a 2012, em duas comunidades rurais do Distrito de Chibabava, província de Sofala. 
Os resultados indicaram um aumento de produção sendo AC uma estratégia para aliviar a 
pobreza. Recomenda incentivar mais agricultores para a prática de AC. 
 
Palavras-chave: Agricultura de Conservação (AC), Agricultura Tradicional (AT), pobreza, 
mudanças climáticas e produtividade. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Aliança para a Revolução Verde em África (AGRA), (2013) a agricultura 

é a alma de África, emprega 65% da força de trabalho gerando em média, 32% do produto 

interno bruto (PIB) da África. No entanto, o paradoxo é que a África não se pode alimentar, 

dependendo muito da importação de alimentos, bem como a ajuda alimentar (Kariuki, 

2011). Jayaram, Riese, e Sanghvi. (2010) com relação à produção agrícola descobriram que 

a agricultura na África continua subdesenvolvida, tem o menor rendimento da agricultura 

em qualquer região e tem 25% das terras aráveis do mundo, no entanto, gera apenas 10% da 

produção agrícola global. A agricultura de Conservação (AC) é um tipo de agricultura que 

usa determinadas técnicas específicas que têm como objectivo melhorar a rentabilidade do 

solo, aumentar a produção e proteger o meio ambiente (Friedrich, 2013). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

De acordo com o relatório da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CPLP), de 2012, sobre as metas do Desenvolvimento do Milénio em Setembro de 2000, os 

líderes mundiais adoptaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) (2013), 

em Nova Iorque. Decidiram que 2015 seria o tempo limite para tirar da pobreza extrema as 

pessoas que vivem em condições desumanas de que fazem parte mais de 10.000 milhões de 

seres humanos (CPLP, 2012, p. 5). Através do Relatório sobre os objectivos do 

Desenvolvimento do Milénio (2013) sabe-se que as pessoas, que vivem em pobreza 

absoluta, vivem com um rendimento inferior a 1,25 dólares/dia. Em 1990, África 

Subsahariana tinha 56% da Pobreza Absoluta, em 2005 passou para 52% e em 2010, foi de 

48% e de 1990 para 2010 a pobreza extrema apenas diminuiu 8%. (ODM, 2013, p. 6) 

 

Os países da África Subsahariana incluindo Moçambique em 2012 ainda continuavam com 

os mesmos índices de pobreza absoluta, que tinha anteriormente (CPLP, 2012,p.7). Há 

previsões que a pobreza vai cair para 16,3% em 2015, em termos globais (CPLP, 2012,p.7). 

Mas, o índice de pobreza absoluta ainda não baixou (CPLP, 2012, p. 16). Por conseguinte, 

duvida-se que Moçambique consiga alcançar os objectivos da ODM que exigem que os 

níveis de pobreza venham para metade em 2015. 
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O Instituto Nacional de Estatística (INE), 2010 (Cunguara & Garrett, 2011) afirmou que 80 

por cento dos moçambicanos vivem da agricultura e têm contribuído com cerca de 25% do 

(PIB) As pessoas migram das regiões do interior do país para áreas costeiras e urbanas e 

causam consequências ambientais adversas, tais como a desertificação através de sobre-

exploração dos solos e da poluição das águas superficiais (Mosca, 2011). Por isso existe a 

necessidade de estratégias que melhorem a produtividade agrícola em Moçambique para 

alcançar a segurança alimentar e a erradicação da pobreza. 

 

Internacionalmente, pesquisadores argumentam que a Agricultura de Conservação (AC), 

em oposição à Tradicional de subsistência (a agricultura de corte e queima) é uma potencial 

solução para os problemas de produção enfrentados pelos pequenos agricultores em África 

(Friedrich et al., 2012; Hobbs et al., 2008; Knowler & Bradshaw, 2007; Giller et al., 2009; 

FAO, 2011a). Muitos pesquisadores da África Austral dizem que AC pode garantir maior 

produtividade agrícola, segurança alimentar, melhoria de vida e melhoria do ambiente 

(Grabowski & Mouzinho, 2013; FAO, 2012, Nkala et.al.,2011). 

 

"O número de pequenos agricultores praticando AC na Zâmbia subiu de 20.000 em 2001 

para 180.000 em 2009" (Milder et al., 2011, p. 2; Giller et al., 2009). Até ao final de 2011 

tinham como objetivo aumentar a adopção de AC para 250 mil famílias, o equivalente a 

30% dos pequenos agricultores da Zâmbia. "A maioria destes agricultores tem 

impulsionado a produção de grãos, enquanto que, em muitos casos reduzindo a demanda de 

trabalho agrícola e diminuindo a susceptibilidade à seca" (Milder et al., 2011, p.2; Giller et 

al., 2009). 

 

As regiões de Karatu, Arumeru e Mbeya na Tanzânia também têm vindo a aplicar técnicas 

de AC, desde 1990, incluindo o vizinho Zimbabwe. 

 

Segundo Mouzinho, Cunguara e Donvan (2013, p. 1) AC em Moçambique tem sido 

promovida desde meados dos anos 1990. Em 2001, um projecto de crescimento econômico 

“Promoção Económica de Camponeses (PROMEC) incentivou os pequenos agricultores do 

Búzi e Dondo, província de Sofala, a começarem a promover Tecnologias de AC. E, em 
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2005, as mesmas técnicas expandiram-se para Nhamatanda, Chibabava e Machanga, que 

também pertencem à província de Sofala (Mouzinho et al., 2013). 

 

De acordo com Boom (2011) a província de Sofala apareceu como a província mais pobre 

em 1997 (incidência da pobreza de 88%), tendo-se tornado a província menos pobre, em 

2003 (36% de incidência de pobreza) e foi medianamente pobre em 2009 (com 58%). 

 

Em Moçambique AC têm sido praticada com o apoio de organizações não-governamentais, 

como: Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), Cooperação 

Técnica Alemã (GTZ), entre outros (Milder et al., 2011). E, tem sido feita mais 

concretamente sobre as taxas de adopção de AC por pequenos agricultores familiares 

(Grabowski & Kerr, 2013; Nkala et al., 2011 e Thierfelder, 2012). Assim, muito pouca ou 

nenhuma pesquisa foi feita aos níveis de produção agrícola pela AC, especificamente, na 

província de Sofala, distrito de Chibabava. 

 

Para Grabowskie Mouzinho (2013); FAO (2011a) e Friedrich et al. (2012) Taimo & 

Calegari, (2007) AC foi considerada como a melhor maneira de gerir ecossistemas 

agrícolas para melhorar a produtividade rentável dos agricultores, com benefícios no 

fornecimento de alimentos; AC é composta por três princípios: 

 Há muito pouca ou nenhuma perturbação mecânica do solo (isto é, plantio direto e 

sementeira directa, sem dispersão de sementes das culturas e, colocação do material 

de plantio direto no solo; menos possível perturbação do solo de cultivo, pequenas 

operações de colheita ou movimentos na fazenda; em casos excepcionais limitados, 

tira-se o plantio direto); 

 A cobertura orgânica do solo é permanente, principalmente por resíduos de 

culturase plantas de cobertura; 

 Crescem vários tipos de culturas em linhas ou variedades, ao mesmo tempo, por 

meio de rotações de culturas; ou, no caso de culturas perenes há variedades de 

plantas, incluindo uma combinação equilibrada de leguminosas e gramíneas (FAO, 

2011a e Friedrich et al., 2012). 

 



Atas  Proceedings    |    649

 Agricultura familiar e Agricultura biológica – multifuncionalidade e sustentabilidade  C05

5 
 

Os princípios da AC são universalmente adequados para todos os tipos de formas de relevo 

agrícolas em uso. Podem melhorar as práticas agrícolas locais, melhorando a 

biodiversidade e os processos biológicos naturais acima e abaixo da superfície do solo 

(Friedrich, 2013). O uso das técnicas de AC diminui a poluição do solo tais como a lavoura 

mecânica (FAO, 2011b; Friedrich et al., 2012). Os agricultores utilizam quantidades 

recomendadas de colaboradores externos como: fertilizantes líquidos orgânicos e 

compostos orgânicos nas plantas que ainda estão crescendo para garantir um melhor 

crescimento (Keck, 2011). 

 

É usada a consorciação de culturas, normalmente, milho, mapira e feijão e é importante a 

rotação de culturas com leguminosas para melhorar a qualidade do solo (Calegari & Taimo, 

2005). A criação de animais facilita a produção de estrume para preparar o composto e 

adubo líquido orgânicos. Estes são fundamentais para se aplicarem ao longo do crescimento 

da planta, de modo a se garantir a sua rentabilidade na colheita e aumentar a fertilidade do 

solo. 

 

Com AC há a estimulação de processos biológicos no solo e acima da superfície, bem como 

redução da erosão do solo e lixiviação, o uso de produtos agroquímicos é reduzido, a longo 

prazo; os recursos hídricos subterrâneos são recarregados através de uma melhor infiltração 

de água (Friedrich, et al., 2012; Laurent,et al., 2011). Esta prática tem visto a redução geral 

dos requisitos de trabalho em cerca de 50 %. Isto ajuda os agricultores a economizar tempo, 

combustível e custos de máquinas (Friedrich et al., 2012; Lindwall & Sonntag, 2010). A 

economia de combustível é na ordem de cerca de 65% (Friedrich et al., 2012; Sorrenson & 

Montoya, 1984; 1991). Este estudo analisou os benefícios econômicos das práticas de AC, 

assim como a sua sustentabilidade social no contexto de Moçambique. 

 

A sacha na AC é muito reduzida, apenas uma ou duas vezes nos primeiros dois anos, 

quando comparada com o sistema de Agricultura Tradicional (AT) que fazem 4-5 vezes. 

AC reduz a necessidade de mão-de-obra no trabalho. Além disso há a consorciação e a 

rotação de cultivo que ajudam na fixação dos nutrientes do solo e previnem o controlo de 

pragas e doenças. Isto é vantajoso no sentido em que ela garante a diversidade de alimentos 
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para consumo familiar, consequentemente, causa a queda de preços no mercado, e isso 

pode gerar um impacto positivo na sustentabilidade social (Keck, 2011). Como resultado, 

os economistas podem encontrar benefícios globais na adopção de práticas de AC. 

Portanto, a boa gestão e conservação do solo, não só beneficia o agricultor individual, mas 

tem implicações reais e perceptíveis para o meio ambiente global.  

 

O efeito estufa é um fenômeno natural que preserva a vida no planeta Terra. O aquecimento 

global é causado pelo aumento de concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) que tem 

vindo a aumentar desde que começou a surguir a queima de combustíveis fósseis a partir da 

Revolução Industrial (Lobosco e Penella, 2010). A queima de combustíveis fósseis é 

responsável por mais de 75% das emissões de CO2 na atmosfera (Gore, 2006). A ocupação 

e o uso do solo, desmatamento e degradação de florestas são responsáveis pelos restante  

 

Países como: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Dinamarca, 

Estados Unidos, Reino Unido e Cingapura desenvolveram o que se chamamos de 

“Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável” (Lobosco e Penella, 2010: 1). Isso 

foi feito de maneira a criarem estratégias para serem aplicadas “nos seus países a nível da 

Educação” para se diminuir este problema das alterações climáticas, que contribuem para a 

economia e saúde da nação (Nobre, et al., 2012:28). A Agricultura é uma actividade que 

dependente de factores climáticos tais como: temperatura, pluviosidade, humidade do solo 

e radiação solar. Se estes factores forem deficientes ou em excesso vão afectar as 

sementeiras e por conseguinte a produção agrícola. Se a produção agrícola for afectada a 

economia, saúde e desenvolvimento são também afectados. Por outro lado, estes factores 

climáticos negativos trazem consigo muitas pragas e doenças, trazidas pelas cheias e ventos 

fortes que vão afectar os campos agrícolas. A produção agrícola e a segurança alimentar 

estão sendo gravemente afetadas pelas mudanças climáticas (Milder et al., 2011). 

 

AC reduz os impactos negativos com o plantio directo, porque absorve o carbono do solo, 

melhora a saúde do solo, retem a água no solo, promovendo um aumento do rendimento 

agrícola em muitas regiões (Nobre, et al., 2012). As organizações em conjunto com os 

agricultores têm-se concentrado mais no potencial do sistema de AC como um dos métodos 



Atas  Proceedings    |    651

 Agricultura familiar e Agricultura biológica – multifuncionalidade e sustentabilidade  C05

7 
 

para adquirirem uma agricultura mais produtiva, de modo a resolverem os seus problemas 

de insegurança alimentar e promoverem, positivamente, as mudanças climáticas (Milder, et 

al., 2011).  

 

Agricultura Tradicional  (AT) é um tipo de agricultura que utiliza práticas herdadas. Os 

restolhos das colheitas servem para alimentar os animais ou são queimados no próprio 

campo; também são feitas queimadas sempre que se pretende limpar os campos, usando 

enxadas e catanas e cultivam apenas uma cultura (monocultura) (Calegari & Taimo, 2005). 

Ao mesmo tempo, as práticas agrícolas convencionais foram levando a cada vez pior a 

degradação do solo, erosão e desmatamento (Mider et al., 2011), quando comparada com 

AC. 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Camponeses moçambicanos da etnia Ndau na área de Mucheve, no distrito de Chibabava, 

na província de Sofala, Moçambique, têm vindo a praticar a AC desde 1997. Há um grupo 

de 100 agricultores apoiados pela CÁRITAS que praticam a AC e de acordo com a 

CARITAS têm um lucro de mais de 50% na produção em relação aos camponeses que 

praticam AT. Apesar de todos os benefícios que existem na AC, muitos praticantes de AC 

não adotaram plenamente as suas técnicas. Foi importante saber como esses praticantes de 

AC adoptaram calorosamente as práticas de AC , e que estas mudaram a partir das suas 

atitudes, abraçando plenamente as técnicas de AC a fim de descobrir se AC reduz a 

pobreza. 

 

OBJECTIVO DO ESTUDO 

Examinar até que ponto AC pode aliviar a pobreza em Moçambique. 

 

PERGUNTA DA PESQUISA 

Como a AC ajuda a aliviar a pobreza? 
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METODOLOGIA 

De acordo com Tashakkori & Teddlie (1998) e Shaffer & Serlin (2004) é possível uma 

combinação entre as teorias dum estudo qualitativo e quantitativo, na mesma pesquisa, pois 

ambos se complementam. Apresentam-se iguais ou diferentes consoante as questões 

estruturadas da entrevista que são usadas na mesma fase ou em fases distintas dum único 

estudo (Morais & Neves, 2007). No processo de realização de uma análise aprofundados 

fenômenos observados, este estudo adotou os métodos do paradigma misto (qualitativo e 

quantitativo). 

 

O pesquisador utilizou o método de estudo de caso e a grande teoria fundamentada para a 

geração de dados e coleta de dados, bem como a análise de dados. Um estudo de caso pode 

ser definido como um fenômeno de certa natureza ocorrendo num dado contexto (Miles & 

Huberman, 1994). Um caso pode ser um fenômeno simples ou complexo, mas para ser 

considerado caso ele precisa ser específico (Denzin e Lincoln, 2001). Gerring (2004) define 

o estudo de caso como um estudo intensivo de uma única unidade para a finalidade de 

compreender uma classe maior de unidades (semelhantes).  

 

Este estudo usou um estudo de caso, porque forneceu uma cadeia cronológica de eventos e 

ligações aprendidas quer com a AC quer com AT. Esta foi a melhor forma de explicar uma 

situação específica (AC) isto é: num determinado local (Mucheve), também específico 

(comunidades de Nhafenga e Rupsinhe) num espaço de tempo determinado (1997-2012); e 

em culturas específicas como: milho, feijão e mapira. Por conseguinte é um estudo sobre 

AC entre duas comunidades rurais, em Chibabava, província de Sofala, Moçambique, com 

uma referência especial ao uso da terra e produção de alimentos, nas culturas de milho, 

mapira e feijão, desde 1997 até 2012. A localidade de Mucheve foi escolhida porque 

naquele local existem agricultores que praticam AC, apoiados pela CARITAS (Comissão 

da Igreja Católica) em Moçambique, que visa a promoção da dinamização social nas 

comunidades locais) desde 1997. O estudo forneceu uma cadeia cronológica dos eventos e 

lições que foram aprendidas com os agricultores com fins exploratórios onde se obteve um 

melhor conhecimento do sistema de AC e como ela poderia melhorar a a redução da 

pobreza. Em 1997 um grupo de 100 agricultores aderiram ao Programa de 
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Desenvolvimento Rural da CARITAS com o apoio do financiador -Organização Católica 

Alemã (MISEREOR). 

 

De acordo com o relatório anual da Caritas (2013) a sua população activa na AC em 2012 

eram de 700 agricultores, na localidade de Mucheve; embora em 1997 eram apenas 100 

agricultores dos quais 10 eram da comunidade de Nhafenga e 90 da comunidade de 

Rupsinhe. São homens e mulheres de étnia Ndau. Os agricultores estão organizados por 

grupos e cada grupo tem 20 famílias e um responsável de grupo. Os chefes de grupo 

informam e recebem instruções do seu monitor. Existe um monitor para cada comunidade. 

Portanto, neste estudo, esta foi a população envolvida.  

 

Por se tratar do uso de um estudo de metodologias mistas, foi usado para o método 

qualitativo uma amostragem não probabilistica por conveniência; e para o método 

quantitativo foi usada uma amostragem probabilistica aleatória simples. 

 

A amostragem não probabilística intencional ou por conveniência foi caracterizada por: 

Seleccionar um sub-grupo da população, que com base nas informações disponíveis, foi 

considerado representativo de toda a população; Neste caso a pesquisadora formou 3 sub-

grupos de 5 participantes cada (entrevistas, observações e discussão do grupo focal). Por se 

tratar de uma amostragem por conveniência os participantes seleccionados foram os que 

tinham o melhor conhecimento. Neste caso em (AC) foram selecionados os chefes dos 

grupos de ambas as comunidades incluindo os dois monitores, cada um de sua comunidade. 

Usou-se o mesmo número de participantes para o método de geração de dados referente aos 

agricultores de AT.  

 

Quando AC começou nas comunidades (1997) os grupos receberam muita formação sobre 

as técnicas de AC. À medida que a população foi aderindo ao programa de AC, os grupos 

foram aumentando. Para chefes de grupos sempre foram selecionados os primeiros 

elementos, que foram treinados na Fase 1, assim como monitores. Eles são todos membros 

do Programa de Desenvolvimento Rural da Caritas e todos têm um Campo de 

Demonstração de Resultados (CDR) nos seus campos agrícolas. 
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A amostragem probabilística aleatória simples foi de 20 participantes e caracterizada por: 

Entrevistar 18 chefes de grupo (9 de cada comunidade) mais os dois monitores, cujas 

perguntas das entrevistas exigiam respostas com valores quantitativos. Estes chefes de 

grupo e seus monitores também fizeram parte do 1ª grupo que aderiu ao programa de 

Desenvolvimento Rural da CARITAS em 1997. 

 

A pesquisadora usou uma amostra de 15 agricultores de AC para o estudo qualitativo. Esta 

amostra foi subdividida em 3 grupos com 5 pessoas/grupo: 

 Grupo das entrevistas com 5 agricultores (Chefes de grupo) 

 Grupo das observações com 5 agricultores ( Chefes de grupo) 

 Grupo Focal de discussão com 5 agricultores(3 Chefes de grupo + 2 monitores) 

 

Antes da pesquisadora fazer qualquer entrevista ou observação e tirar fotos conversou 

individualmente com cada agricultor (Chefe de grupo) escolhido, explicando-lhes qual o 

objectivo da pesquisa. E, pediu sempre autorização aos agricultores participantes para 

assistir e coordenou todas as suas actividades, que achou serem as mais importantes, de 

acordo com a vontade dos participantes. Sempre foi respeitada a éctica e a moral e 

preservada a vontade do próprio agricultor participante. 

 

Para análise e interpretação dos dados a pesquisadora usou a narrativa para a descrição dos 

fenómenos que se usam para aplicar as técnicas no sistema de AC . Usou o método 

comparativo fazendo a comparação entre a AC e a AT. Os dados foram interpretados 

questão por questão. Tratou-se de uma pesquisa que foi sempre continua e permanente. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ENCONTRADOS EM AC 

Dados Qualitativos 

A maioria das fazendas têm áreas que vão de 4-7 hectares. De acordo com a Tabela 1 a 

idade média dos participantes de AC foi de 50 anos de idade para as mulheres e 55 anos 

para os homens. O fato de que há mais mulheres agricultoras, indica que os homens 

geralmente emigram das áreas rurais em busca de emprego nas minas, na África do Sul.  
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Tabela.1. Distribuição dos participantes por idade e sexo em AC 

Faixa etária Femínino Masculino Total 

31 - 40   anos 1 ------------------------ 1 

41 – 50 anos 2 2 4 

51-  60 anos 3 2 5 

61 + anos 3 2 5 

Total 9 6 15 

Fonte: A Autora, 2013 

 

Na Tabela 2 está apresentada o nível Educacional dos participantes agrícolas em AC. Estes 

participantes têm uma nível educacional muito baixo. A formação foi adquirida, no local 

onde vivem, através das aulas de alfabetização, onde os professores introduziram as 

técnicas de AC, no seu programa de ensino, para que estes se enteressassem pelas aulas. 

Esta alfabetização fez parte do Programa de Desenvolvimento Rural da CARITAS. 

 

Tabela .2. Distribuição dos participantes por nível educacional em AC 

Nível educacional Faixa etária Femínino Masculino Total 

Escola Primária 37-61 anos 3 2 5 

Escola Primária sem certificado 53-74 anos 3 2 5 

Escola Secundária sem 

certificado 

50 anos 3 2 5 

Total  9 6 15 

Fonte: A Autora, 2013 

 

Dados Quantitativos  

Houve 4 perguntas no questionário das entrevistas que exigiam colecta de dados com 

valores numéricos, apenas referentes ao ano de 2012. Essas perguntas exigiam as 

quantidades de produção por colheita, a quantidade guardada para consumo, a quantidade 

guardada para semente e a vendida. Todos estes valores foram pedidos em 

Kg/hectar/cultura. Apenas para os participantes de AC foi possível obter estes resultados, 

porque os de AT não tinham conhecimento de valores produzidos. 
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A Tabela 3 faz a distribuição dos participantes (20) em AC de acordo com a idade e sexo. 

Nela pode-se verificar que a maioria dos chefes de grupo são idosos e mulheres, pois todos 

eles fazem parte do 1º grupo. Iniciaram as suas actividades produzindo no sistema de AC, 

desde 1997.  

 

Tabela 3. Distribuição dos participantes por idade e sexo em AC 

Faixa etária Femínino Masculino Total 

31 - 40 anos 1 --------- 1 

41 – 50 anos 2 2 4 

51-  60 anos 3 2 4 

61 + anos 7 3 11 

Total 13 7 20 

Fonte: A Autora, 2014 

Os resultados da Tabela 4 são semelhantes aos da Tabela 2 com um nível de escolarização 

baixo. 

 

Tabela 4 Distribuição dos participantes po nível educacional em AC 

Nível educacional Faixa etária Femínino Masculino Total 

Escola Primária 37-61 anos 7 2 9 

Escola Primária sem certificado  53-74 anos 6 4 10 

Escola secundária sem 

certificado 

50 anos  1 1 

Total  13 7 20 

Fonte: A Autora, 2014 

 

No estudo em questão, foi possível comparar os resultados que dão significado aos dados 

coletados, em AC. Nesse caso na Tabela 5 pode-se ver os dados encontrados apenas para a 

produção de milho, mapira e feijão em AC. 
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Tabela 5. Produção anual/ ha de milho, mapira e feijão em 2012 em AC 

   

COLHEITAS 

  ENTREVISTAS Milho 

 

Mapira 

 

Feijão 

 1 2250 

 

2250 

 

900 

 2 1500 

 

900 

 

500 

 3 2500 

 

900 

 

600 

 4 2500 

 

800 

 

500 

 5 2400 

 

2300 

 

2150 

 6 2100 

 

2500 

 

900 

 7 2250 

 

3000 

 

1450 

 8 1400 

 

1050 

 

750 

 9 2850 

 

2700 

 

1200 

 10 950 

 

1350 

 

300 

 11 2500 

 

800 

 

140 

 12 2250 

 

3750 

 

1050 

 13 2750 

 

2350 

 

175 

 14 1600 

 

2000 

 

500 

 15 2000 

 

1950 

 

1500 

 16 2700 

 

1800 

 

520 

 17 1000 

 

1350 

 

100 

 18 1200 

 

1800 

 

300 

 19 1000 

 

1800 

 

300 

 20 1000 

 

1500 

 

300 

 Fonte: A Autora, 2014 

 

Para este tipo de estudo foi usado um programa da IBM de nome  Statistical Package for 

Social Science for Windows (SPSS) usado em dados Statistics, versão do programa 19. 

Possui um software aplicativo do tipo científico que usa um pacote estatístico para Ciências 

Sociais (Hill e Hill, 2012).  
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COLHEITAS 

  ENTREVISTAS Milho 

 

Mapira 

 

Feijão 

 1 2250 

 

2250 

 

900 

 2 1500 

 

900 

 

500 

 3 2500 

 

900 

 

600 

 4 2500 

 

800 

 

500 

 5 2400 

 

2300 

 

2150 

 6 2100 

 

2500 

 

900 

 7 2250 

 

3000 

 

1450 

 8 1400 

 

1050 

 

750 

 9 2850 

 

2700 

 

1200 

 10 950 

 

1350 

 

300 

 11 2500 

 

800 

 

140 

 12 2250 

 

3750 

 

1050 

 13 2750 

 

2350 

 

175 

 14 1600 

 

2000 

 

500 

 15 2000 

 

1950 

 

1500 

 16 2700 

 

1800 

 

520 

 17 1000 

 

1350 

 

100 

 18 1200 

 

1800 

 

300 

 19 1000 

 

1800 

 

300 

 20 1000 

 

1500 

 

300 

 Fonte: A Autora, 2014 

 

Para este tipo de estudo foi usado um programa da IBM de nome  Statistical Package for 

Social Science for Windows (SPSS) usado em dados Statistics, versão do programa 19. 

Possui um software aplicativo do tipo científico que usa um pacote estatístico para Ciências 

Sociais (Hill e Hill, 2012).  
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A Tabela 6 apresenta entre outros resultados a média da produção por hectar de cada uma 

das colheitas. Nela é possível verificar que existe uma produção media de milho de 

1.935Kg por Hectar, sendo a produção de mapira 1.842 Kg/ ha e do feijão 510 Kg/ha. 

 

Tabela 6: Média de produção annual/ ha de milho, mapira e feijão em 2012 em AC 

 

Produção do 

milho anual por 

hectar 

Produção 

mapira anual 

por hectar 

Produção do 

feijão anual 

por hectar 

 N Validado 20 20 20 

 Missing/Ausente 0 0 0 

 Mean/Media 1935,0000 1842,5000 706,7500 

 Mediana 2175,0000 1800,0000 510,0000 

 Mode 1000,00 1800,00 300,00 

 Std. Deviation 661,35825 794,76494 538,55136 

 Variação 437394,737 631651,316 290037,566 

 Mínimo 950,00 800,00 100,00 

 Máximo 2850,00 3750,00 2150,00 

 Fonte: A Autora, 2014 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Após as suas colheitas de AC usam celeiros tradicionais para armazenar as suas sementes e 

protegê-las de pragas, insetos, doenças e assegurar o poder de germinação completo das 

sementes. Para guardarem as suas produções para a sua alimentação e venda usam celeiros 

melhorados que foram construídos como apoio financeiro da MISEREOR, através da 

CARITAS. Estes celeiros têm a capacidade de manter em conservação 1.500 kg de cereais 

todo o ano. 

 

Através das gerações de dados e colecta de dados foi possível entender os seus resultados. 

Os agricultores de AC, quando iniciaram as suas técnicas de AC produziam apenas o 

suficiente para se alimentarem durante 6 meses. Situação que ainda presiste com os 

agricultores de AT.  
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O estrume dos animais tem um valor precioso para os camponeses, assim como a água. A 

água é guardada gota a gota, durante as chuvas em cisternas que têm a capacidade de 

10.000 litros de água. Depois de feito o composto orgânico e o adubo líquido, esta água 

pode ser desinfectada e usada para consumo humano. Os tanques para elaboração de adubo 

orgânico líquido pode ter a capacidade de 100 litros, mas também pode ser feito com outros 

materiais artesanais como bidõns ou panelas de barro velhas.  

 

CONCLUSÕES  

Há medida que foram passando os anos a usarem as técnicas de AC os agricultores 

participantes foram aumentando gradualmente a sua área em AC, porque encontravam 

nesta técnica melhores produções e muito menos trabalho. As sachas reduziram apenas para 

uma vez, enquanto que em AT fazem 4 a 5 sachas por colheita. 

 

Neste momento os agricultores de AC que iniciaram em 1997 agradecem à CARITAS e 

MISEREOR que os apoiou e continua a poiar neste momento com o técnico agrícola que 

controla os monitores. 

 

Duma forma geral todas as famílias que praticam o sistema AC conseguiram comprar 

rádios, bicicletas mesas, cadeiras e pratos, entre outros bens que eles não foram capazes de 

comprar antes quando produziam em AT. Além disso, todos os participantes de agricultores 

de AC dizem que agora estão em condições de comprar galinhas, patos e cabras. Antes eles 

não podiam dar-se ao luxo de criar estes animais domésticos.  

 

Através das observações verificou-se que as suas casas eram melhoradas, outras foram 

construídas de novo, outros construíram melhores celeiros para manter as suas culturas. 

Observou que alguns dos agricultores participantes tinham telefones celulares, televisores, e 

alguns tinha conseguido comprar painéis solares. Duma forma geral todos usam bicicletas 

quer homens quer mulheres para se deslocarem. As mulheres usam a biciclecta para todo o 

lado como: ir buscar água com bidões, ir à moagem, ir buscar capim, para cobrir os solos 

ou as suas casas, entre outras. 

 



660    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

16 
 

Desde que a produção começa a dar frutos eles melhoram a sua alimentação usando os 

produtos cultivados, frescos da machamba, até à sua colheita. Depois da colheita guardam 

as produções em celeiros com a capacidade de 1.500Kg /cada. Desta produção guardada 

eles vendem os excedentes , guardam para a sua alimentação durante o ano e ainda 

selecionam os melhores grãos para a sementeira seguinte.  

 

Também melhoraram bastante a sua dieta alimentar, sendo deste modo bem diversa com as 

frutas da época e podendo comer carne das suas criações de vez enquando. É normal nas 

suas machambas ver-se a produção de ananás no meio da produção de mapira e feijão,  

assim como a produção de papaeiras, bananeiras e laranjeiras, no meio dos seus campos.  

Os agricultores de AT não evoluiram e fazem parte da facha etária mais velha. Nada 

melhorou nas suas vidas. Produzem só para comer durante 6 meses. Estão agarradas às sua 

cultura ancestral dos seus antepassados. 

 

RECOMENDAÇÕES 

Mas para que AC fosse aceite na comunidade foi necessário ultrapassar muitos desafios. 

Tais como: 

1. Iniciar as técnicas de AC com pequenas quantidades de terra. Começar só com 20 

metros quadrados, para ver os seus resultados e compará-los com a produção 

tradicional. 

2. Fazer a consorciação e a rotação de culturas no mesmo campo e na mesma época de 

sementeira, misturando gramíneas com leguminosas. 

3. A sementeira deve ser feita à linha para garantir melhor produção em pouco espaço 

de terra. 

4. Ter uma pequena criação de animais que podem ser de apenas pequenas espécies. A 

criação de animais vai facilitar a produção de composto orgânico e adubo líquido. 

5. Ter cisternas para guardar a água das chuvas, para a produção do composto e adubo 

líquido orgânicos que irão utilizar logo que a planta em crescimento tenha um 

palmo de altura 

6. Melhorar os celeiros para garantirem a conservação da colheita ao longo do ano. 

7. Plantar árvores de fruta ao longo das machambas. 
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8. As suas machambas devem estar situadas perto das casas onde vivem para não 

perderem muito tempo nas deslocações de suas actividades. 

 

O estudo recomenda incentivar mais agricultores para a prática de AC para aliviar a 

pobreza. Propõe também um modelo de formação em AC que deve ser integrado no 

currículo dos programas do ensino secundário, na educação de adultos e nas escolas 

agrícolas. 
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RESUMO 
 
Existe uma crescente demanda mundial por produtos orgânicos e cada vez mais os produtores 
e as organizações estão se ajustando para atendê-la. No entanto, a falta de informações sobre a 
produção, produtores, principais produtos disponíveis e pontos de venda tornam-se obstáculos 
para o setor de produtos orgânicos. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo geral 
realizar, por meio de pesquisa bibliográfica, um estudo para investigar aspectos da produção 
orgânica do Paraná, tendo como foco a capital Curitiba e sua Região Metropolitana (RM). 
Como objetivos específicos têm-se: identificar a produção por área, número de produtores, 
produtos e comercialização, além das características do perfil do consumidor de alimentos 
orgânicos e motivação pelo consumo desse tipo de produto. Com essa pesquisa constatou-se 
que as informações sobre a produção orgânica do Paraná, Curitiba e sua RM estão 
desatualizadas, e acabam aparecendo de maneira isolada, em que um produto é analisado 
separadamente, dificultando assim visualizar o setor como um todo na região.  
 
Palavras-chave: demanda; oferta; distribuição; perfil do consumidor.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O modelo de agricultura orgânica surgiu na década de 1960, como alternativa ao 

modelo convencional que utiliza agroquímicos em seu sistema produtivo. O uso de tais 

produtos pode acarretar consequências danosas ao meio ambiente e à saúde da população 

(Santos & Monteiro, 2004). Dessa forma, o modelo de agricultura orgânica propõe produzir 

alimentos saudáveis, com fundamentos na sustentabilidade, minimizando os impactos 

causados no ecossistema e que possam garantir um solo fértil e água de qualidade (Fernandes 

& Karnopp, 2014).  
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Diante disso, há uma crescente demanda mundial por produtos orgânicos, com a busca 

de alimentos que atendam às necessidades emergentes dos consumidores. No Brasil, a 

principal motivação para compra de alimentos orgânicos também está ligada à preocupação 

com a saúde (Darolt, 2010). O aumento desta demanda proporciona uma motivação por parte 

dos agricultores a expandirem a área de plantio de alimentos orgânicos e/ou convergirem do 

modelo convencional de produção para o modelo orgânico (Fernandes & Karnopp, 2014).  

Segundo Willer e Lemoud (2014), 36% de produtores orgânicos no mundo estão na 

Ásia, seguida pela África (30%) e na Europa (17%). Os países com o maior número de 

produtores são a Índia, Uganda e México. No Brasil, segundo o último Censo Agropecuário 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), havia cinco mil 

produtores orgânicos no Brasil, e 90.497 estabelecimentos agrícolas com agricultura orgânica, 

seja cultivada ou extrativista. A região Sul é a segunda no ranking em número de 

estabelecimentos agrícolas com agricultura orgânica, com 19.275 propriedades.  

O Paraná é reconhecido por ser o estado mais organizado do País em termos de 

agricultura orgânica, com sete mil propriedades rurais (SEAB, 2014). Apesar do destaque, a 

história da agricultura orgânica no estado paranaense é recente, através da organização de um 

pequeno grupo de agricultores orgânicos no município de Agudos do Sul, região Sul do 

estado, na primeira metade da década de 1980, foi marcado o início da prática da agricultura 

orgânica (Darolt, 2002). Uma das primeiras iniciativas para promover esse tipo de agricultura 

no Paraná surgiu com a fundação do Instituto Verde Vida de Desenvolvimento Rural (IVV) 

em 1991, e em setembro de 1995, a criação da Associação de Agricultura Orgânica do Paraná 

(AOPA), que inicialmente atendia somente a região metropolitana de Curitiba, mas a partir do 

ano 2000 expandiu para outras regiões do estado.  

A Região Metropolitana de Curitiba possui a maior parte da área (56%) destinada à 

preservação ambiental com destaque para as áreas de mananciais, sendo adequada para uma 

agricultura sustentável (Darolt & Constanty, 2008). A partir do ano 2000, observou-se um 

aumento do número de produtores (50%) e da demanda dos consumidores por produtos 

orgânicos (35%). Além disso, houve aumento dos canais e locais de comercialização (Darolt, 

2002). 

Apesar da posição de destaque do estado do Paraná perante o quadro nacional, é 

preciso criar condições para que mais agricultores possam fazer a reconversão de suas áreas 

para uma base agroecológica e com isso atender os consumidores. Atualmente há dois 

movimentos em curso no Paraná para que os alimentos sejam cada vez mais isentos de 
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agrotóxicos, um é a ampliação da produção agroecológica e a criação de condições para 

reconversão dos agricultores, e o outro, refere-se à campanha Plante Seu Futuro, lançada no 

ano de 2013 em parceria com várias entidades que representam os produtores, que visa 

diminuir sensivelmente a aplicação de agrotóxicos nas grandes lavouras (SEAB, 2014). 

 

 
OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

Diante do destaque paranaense com a produção de alimentos orgânicos, esta pesquisa 

teve como objetivo geral realizar um panorama da produção e do consumo da comercialização 

de orgânicos no estado do Paraná, mais precisamente de Curitiba e sua Região Metropolitana. 

Como objetivos específicos têm-se: identificar a produção por área, número de produtores, 

produtos e comercialização, além das características do perfil do consumidor de alimentos 

orgânicos e sua motivação do consumo por orgânicos. 

O interesse na realização desta pesquisa se deu pelo fato de cada vez mais 

consumidores mostrarem interesse por produtos orgânicos e o mercado acompanhar esta 

tendência, disponibilizando uma maior quantidade de orgânicos nos mais variados canais de 

distribuição. Visto que o Brasil, conforme dados estatísticos do Instituto de Promoção do 

Desenvolvimento (IPD – Orgânicos, 2011) encontra-se entre os maiores produtos de 

orgânicos do mundo e de acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), nosso país conta 

com 4,93 milhões de hectares de área destinada ao cultivo de orgânicos. Onde, podemos 

destacar o estado do Paraná, que nos últimos anos tem realizados diversas ações para 

promoção não só da agricultura orgânica, mas também da agroecologia. 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

A área de estudo o Paraná, especificamente Curitiba e sua Região Metropolitana, é 

composta por 29 municípios com 3,5 milhões de habitantes, sendo 1.751.907 de Curitiba 

(IBGE, 2010). A pesquisa foi constituída com base nos segmentos da abordagem quantitativa 

e qualitativa, sendo de natureza descritiva, fundamentada basicamente em pesquisa 

bibliográfica. Esta abordagem é um procedimento metodológico que possibilita ao 

pesquisador a busca para o objetivo da pesquisa. De acordo com Vergara (2006) a pesquisa 
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bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.  

Assim, a pesquisa foi composta por dados secundários expostos por artigos científicos 

em revistas de diferentes áreas, tendo sido consultados nas bases de dados Scielo, Google 

Acadêmico, além de Anais de Congressos, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Brasil (MAPA), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

(SEAB), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre outros. A busca foi feita por meio das 

palavras encontradas nos títulos e nos resumos dos artigos. Portanto, procurou investigar 

aspectos da produção e do consumo de orgânico, em busca de identificar a produção por área, 

número de produtores, unidades de produção, produtos e comercialização, e as características 

do perfil do consumidor de alimentos orgânicos, visando à renda, faixa etária, escolaridade e 

motivação do consumo por orgânicos. 

O recorte temporal para escolha dos dados foi de mais de uma década, 

especificamente, de 1996 até a atualidade, se justificando por possibilitar analisar os dados em 

um panorama completo, ser uma época que aconteceu o estímulo e certificação da produção 

de orgânicos no Brasil, como também, pelos materiais consultados apresentarem esse recorte, 

posteriormente, deu origem a este banco de dados que possibilitou atingir aos objetivos 

elencados. 

A análise dos dados baseou-se na sistematização das leituras a fim de apontar as 

variáveis citadas acima, que fazem parte dos aspectos que circundam o mercado orgânico de 

Curitiba- PR. 

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
DOS PRODUTORES E DA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS 
 

O estado do Paraná tem se destacado no cenário da produção de alimentos orgânicos e, 

segundo a SEAB em dez anos (1999/2000-2009/2010) o número de produtores e da produção 

teve um acréscimo de 2 mil por cento, onde já na safra 2009/2010 eram cultivados 12.821,51 

hectares com agricultura orgânica e contavam com a participação de 4.751 agricultores em 

todo o estado (Paraná, 2011). Em 2006, o Censo Agropecuário demonstrou que 82% dos 
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estabelecimentos com agricultura orgânica do estado, eram provenientes de pequenas 

propriedades familiares, ocupando 28% da área total (IBGE, 2006). 

O MAPA mantém atualizado o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), 

sendo que por meio deste cadastro, os consumidores passam a ter acesso aos dados de todos 

os produtores de orgânicos do país, amenizando uma das dificuldades apresentada por essa 

atividade, que é a confiabilidade de informações, onde é possível a checagem de informações 

das embalagens dos produtos (MAPA, 2014a). De acordo com os dados deste Ministério, na 

última atualização do cadastro em 2014, o estado do Paraná, havia registrado 680 produtores 

orgânicos.  

 Constanty e Darolt (2014) ao analisarem o CNPO especificamente no estado do 

Paraná no período de junho de 2013 a fevereiro de 2014 verificaram que agricultores 

orgânicos cadastrados no CNPO representam apenas 9% dos agricultores orgânicos do estado, 

no universo de aproximadamente sete mil propriedades orgânicas, de acordo com dados do 

IBGE (2009 apud Paraná, 2011). Portanto, apenas estes são oficialmente reconhecidos. 

De acordo levantamento realizado por profissionais da SEAB, Departamento de 

Economia Rural (DERAL) e Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), nas safras de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 o estado também apresentou 

um aumento da produção em de 14%, 16% e 11%, sendo que a safra de 2008/2009 a 

produção foi cerca de 138 mil toneladas de produtos orgânicos (Paraná, 2011). 

 Nas Figuras 1 e 2 é possível observar que tanto a produção em toneladas como o 

número de produtores tem aumentado no estado. Sendo que, as grandes regiões do estado, por 

apresentarem condições edafoclimáticas diferentes, permitem que a produção seja 

diferenciada, além de fatores socioculturais de cada uma das regiões (Belão, 2010).  
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Figura 1-  Evolução do número de produtores orgânicos no Paraná 1996/1997-2007/2008 
 

 
Fonte: PARANÁ, (2011). 

 

Figura 2. Evolução da produção orgânica no Paraná - 1996/1997-2008/2009 
 

     
Fonte: SEAB, (2011).  
 
 

No oeste do estado pode se destacar a produção de milho, soja e cana-de-açúcar, no 

sudoeste a soja, cana-de-açúcar e mandioca, no norte e nordeste estão as produções de café, 

cana-de-açúcar, milho, frutas, leite e mel, no centro-sul encontra-se feijão, trigo, mel e erva-

mate e por fim, a região litorânea e metropolitana são destacando-se na produção de frutas e 

hortaliças respectivamente (Belão, 2010). 

 Portanto, as principais culturas exploradas neste estado são a soja, hortaliças, frutas, 

plantas medicinais, erva-mate, milho, trigo, feijão, arroz e mandioca. Além das culturas 
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mencionadas, destaca-se a produção de leite orgânico (84000 litros/ano) e a produção de 

açúcar mascavo (Lizarelli et al., 2012). 

 No entanto, as dificuldades para encontrar as informações sobre o setor são grandes. 

Constanty e Darolt (2014) destacam que o próprio CNPO ainda que interessante, não possuem 

dados como as áreas e os volumes de produções ou quais são os cultivos ou espécies de 

animais. Assim sendo, o cadastro não consegue de fato oferecer um panorama da produção de 

orgânico no país, gerando dificuldade de verificação de como realmente o setor está no país e 

ainda mais nos estados. 

 No que pese o objeto deste estudo, a RMC, as informações disponíveis a respeito dos 

produtores e produção ainda são poucas frente a sua importância. Por possuir maior parte de 

sua área destinada à preservação ambiental, a RMC é compatível com uma agricultura 

sustentável (Darolt & Constanty, 2008). E, é por essa razão que a região é conhecida como 

Cinturão Verde da Metrópole, justamente por concentrar grupos de agricultura orgânica ao 

seu entorno. Belão (2010) destaca que a principal atividade produtiva orgânica desenvolvida 

na RMC é a olericultura, mas não foi sempre assim. É a partir de 1995 que ocorre uma 

mudança no perfil produtivo da região, onde há um aumento da produção de olerícolas e de 

frutas (Queiroga, 2006). 

  Em 2007, a região já representava 60% da produção de hortaliças orgânica no estado e 

contava com mais de 400 agricultores familiares. Em 2009, o número de agricultores cresceu 

para 430 famílias, ocupando uma área de 553 hectares com agricultura orgânica (IPARDES, 

2007). Atualmente, o município de São José dos Pinhais é o maior produtor olerícola da 

região e também do estado, conforme dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento da 

cidade (Reis, 2013). 

 Embora o número de agricultores tenha aumentado, a representatividade na produção 

de hortaliças da RMC em relação ao total do estado diminuiu para 40%, isso ocorreu no 

momento em que outras regiões passaram a ser estimuladas para produzir hortaliças, ou seja, 

ainda que tenha perdido representatividade não quer dizer que a produção nesta região 

diminui e sim que nas outras houve aumento (IPARDES, 2007).  

 Acredita-se que tanto as áreas como o número de produtores orgânicos, tanto em torno 

das grandes cidades, como é o caso da RMC e em outras áreas dos estados venham a crescer, 

com iniciativas como o Programa Paraná Agroecológico, que traz como diretriz potencializar 

os saberes e as atividades da agricultura familiar, buscando melhorar as condições de vida e a 

geração de renda, e a oferta de produtos e serviços (Paraná, 2011).  
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 Outra iniciativa importante é o Programa Paranaense de Certificação de Produtos 

Orgânicos (PPCPO) que visa certificar de forma gratuita propriedades orgânicas em todo o 

estado (MICHELLON et al., 2011), sendo que foram 67 em 2013, estando previsto a 

certificação de mais 400 novas unidades produtivas e certificação de mais 200 até 2015 

(Paraná, 2014), em 2014 já foram 64 produtores certificados segundo Constanty e Darolt 

(2014).  

Segundo dados do MAPA (2014b) a região Sul conta com duas certificadoras de 

produtos orgânicos, um Organismo Participativo de Avaliação da Qualidade Orgânica – 

OPAC e nove Organismos da Avaliação da Conformidade Orgânica- OCSs. A certificação de 

produtos orgânicos pode ser dividida em três tipos de certificação: certificação individual por 

auditoria externa de terceira parte é feita por meio da avaliação dos atributos em uma 

propriedade individual com visita de um técnico especializado; certificação em grupo, que 

segue a lógica da auditoria externa de terceira parte, entretanto, a certificação não é concedida 

a um indivíduo e sim a um grupo de agricultores; e certificação participativa em rede, definida 

como um processo de geração de credibilidade realizado em rede de forma descentralizada 

que propõe assegurar a qualidade de seus produtos por meio da participação, aproximação e 

compromisso entre agricultores, técnicos e consumidores (Stumm, 2008). 

 

 COMERCIALIZAÇÃO 

 

No Paraná, Curitiba apresenta destaque por possuir mais de setenta feiras-livres em 

diferentes pontos da cidade, duas dezenas delas comercializando produtos orgânicos. 

Ultimamente, observou-se um crescimento das lojas especializadas em produtos orgânicos e 

naturais em destaque as lojas que trabalham com vendas online, mas também produtores que 

começam a criar sistemas de entrega em domicílio (Nierdele & Almeida, 2013). 

De acordo Nierdele e Raulet (2014), a gestão das feiras orgânicas municipais é 

creditada à Secretaria Municipal do Abastecimento da Prefeitura Municipal de Curitiba. No 

último ano, 2013, a cidade possuía 12 feiras municipais, sendo a Passeio Público a mais 

importante. O número de produtores nessas feiras tem aumentado ininterruptamente, sendo 

significativo, também o crescimento das quantidades comercializadas: de 62 para 96 

toneladas (58,84%) entre os anos de 2010 a 2014. 

A cidade ainda é contemplada com um Mercado Municipal de Orgânicos, sendo único 

no Brasil. Inaugurado em 2009, o espaço oferece mais de mil tipos de produtos certificados e 
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conta com 22 espaços comerciais em 3.700 metros quadrados (Figura 3 e Figura 4) (FAEP, 

2009).              

Figura 3. Mercado municipal de orgânicos de Curitiba 

 
                       Fonte: Autores (2014). 

 

Figura 4. Comercialização de alimentos orgânicos 
 

 
                 Fonte: Autores (2014). 

 
 

PERFIL DO CONSUMIDOR 

 

Curitiba apresenta consumidores de orgânicos de diferentes naturalidades por possuir 

uma Região Metropolitana com pessoas em fluxo ativo na cidade, com a possibilidade de 

depararem-se com grande oferta de produtos orgânicos. 
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 Betti et al. (2013) buscaram identificar o perfil dos consumidores de orgânicos em 

duas feiras de Curitiba, a Feira da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Feira da 

Ucrânia, dentro das 69 pessoas entrevistadas, 65,5% são do sexo feminino, 26,8% são acima 

dos 50 anos de idade, com renda entre 4 e 20 salários mínimos e 45,5% possuem nível 

superior. Na Feira Orgânica da Praça da Ucrânia, dos 31 entrevistados, 28 indicaram como 

motivação principal para a compra de orgânicos aspectos funcionais relacionadas à saúde, 

qualidade e ausência de agrotóxicos. O mesmo acontece no caso da Feira da UFPR, dentre os 

38, 37 entrevistados mencionaram a saúde, qualidade e ausência de agrotóxicos entre as 

principais motivações para o consumo de orgânicos.   

 Em uma pesquisa realizada por Rucinski e Brandenburg (2002) dentre os 52 

consumidores entrevistados em diferentes feiras livres de Curitiba percebeu-se que 34,0%, ou 

seja, a maioria dos consumidores de orgânicos encontra-se na faixa etária de 31 a 40 anos, e 

66% são mulheres e 34% homens, 45,1% têm renda mensal acima de 12 salários mínimos e 

94% dos consumidores entrevistados indicam a saúde como motivo principal para consumir 

produtos orgânicos. 

 Para Darolt (2001), o número de pessoas que procuram uma alimentação mais 

saudável, na busca de resgatar uma época em que ainda era possível ter à mesa alimentos 

frescos, de boa qualidade biológica e livres de agrotóxicos, é cada vez maior. 

 Dados publicados pelo IBOPE (2010) indicam que o consumidor brasileiro está 

disposto a pagar mais caro por um produto que não polui o meio ambiente, pois uma faixa de 

68% do universo pesquisado fez essa afirmativa, enquanto outros 24% se mostraram 

contrários à ideia. Com relação aos consumidores, nas capitais do Brasil a maioria dos 

orgânicos (72%) ainda compra em supermercados, mas boa parte já complementa suas 

compras em pequenos varejos: 42% recorrem a lojas especializadas e 35% a feiras do 

produtor (Kluth et al., 2010).  

 

CONCLUSÕES 

 

 O Paraná apresenta destaque quanto à produção de orgânicos no Brasil, 

especificamente Curitiba e sua Região Metropolitana, em que a oferta de alimentos limpos, 

isentos de agentes prejudiciais ao humano e ao ambiente, ocasionam um aumento gradativo 

da produção com o passar dos anos. 
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 Na sistematização e análise dos dados secundários disponíveis, foi possível identificar 

que eles são insuficientes e as informações não possuem um aparato geral do ambiente 

estudado para realizar uma caracterização eficiente, visto que as informações recentes 

confiáveis são escassas e acabam aparecendo de maneira isolada, em que um produto é 

analisado separadamente, dificultando visualizar o setor como um todo na região e a criação 

de um banco de dados atual. Assim sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas para 

caracterização do mercado de orgânicos do Paraná, visando sua evolução e importância. 

 Sob o ponto de vista da comercialização, está transcende o espaço da feira, 

verificando-se novas formas mais práticas, como a compra online e as entregas em domicilio 

feitas pelos produtores que estreita a relação entre os consumidores. Na busca do perfil do 

consumidor, constata-se que, este procura a cada dia mais, alimentos sem agrotóxicos por 

motivos de saúde, a sua maioria na região de Curitiba ainda é caracterizada por mulheres, 

faixa etária variada, nível superior e renda significativa, conforme apontaram as pesquisas 

existentes na bibliografia consultada. 
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RESUMO 

A importância da agricultura biológica em Portugal tem vindo a aumentar de forma 
sustentada nos últimos anos. A vitalidade demonstrada pelo setor produtivo da 
agricultura biológica e também, de alguma forma, pela distribuição alimentar, não tem 
sido acompanhada a montante pelo setor de produção e comercialização de fatores de 
produção, dos quais se destacam as sementes. 

Neste trabalho faz-se o estudo do mercado das sementes utilizadas em agricultura 
biológica em Portugal, usando como principal fonte de informação a Base de Dados de 
Semente Biológica (BDSB) da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR). Embora legislado pela regulação europeia (EC 889/2008) a utilização de 
sementes biológicas e a sua disponibilidade é muitas vezes limitada devido ao parco 
investimento na cadeia de sementes biológicas e na sua produção. Para ultrapassar a 
dificuldade na obtenção de sementes produzidas em modo de produção biológico, o 
Regulamento (CE) nº 834/2007 prevê a possibilidade de, nas explorações de agricultura 
biológica, serem utilizadas sementes e material de propagação vegetativa não 
provenientes da produção biológica desde que respeitem determinados critérios 
legalmente consignados. Este recurso tem sido amplamente utilizado pelos agricultores 
biológicos portugueses, o que é demonstrado pelo elevado número de autorizações para 
o uso de sementes não provenientes de agricultura biológica que têm sido anualmente 
concedidas e pela grande diversidade de espécies e variedades que têm sido alvo desses 
pedidos. As principais justificações são a inexistência de sementes biológicas da espécie 
pretendida e a inadequação das variedades disponíveis. 

Palavras-chave: Agricultura biológica; Sementes; Derrogações 
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1. Introdução 

Nos últimos 30 anos, o consumo de produtos biológicos a nível mundial tem vindo a 

aumentar de forma sustentada, passando de um valor quase insignificante para 80mil 

milhões de dólares em 2014 (Sahota, 2016). No caso da Europa, diversas fontes 

estatísticas mostram que o interesse por parte dos consumidores por produtos biológicos 

tem também vindo a aumentar de forma consistente em quase todos os países nas duas 

últimas décadas, embora nos últimos dez anos se observem tendências diferentes 

consoante os países e o impacto que neles teve a crise financeira. Enquanto em países 

como a Alemanha, França, Holanda e Finlândia, se tem mantido um crescimento 

significativo, na maioria dos restantes tem havido estagnação ou mesmo decréscimo. As 

vendas de produtos biológicos verificam-se sobretudo no Norte da Europa, enquanto os 

países do Sul, tais como Espanha, Portugal e Grécia, são sobretudo produtores e 

exportadores (Willer e Schaak, 2016). 

Os principais produtos biológicos transacionados no mercado europeu são as frutas e os 

legumes que representam, na maioria dos países, quotas de mercado entre 1/5 e 1/3 dos 

mercados de produtos biológicos nacionais. O leite e os produtos lácteos têm também 

uma importância significativa, em particular nos países do norte da Europa. Outros 

produtos relevantes no mercado europeu de produtos biológicos são as bebidas, os 

produtos de panificação e os ovos (Willer e Schaak, 2016). 

Os países europeus com maior consumo anual per capita de produtos biológicos eram, 

em 2014, a Suíça, o Luxemburgo e a Dinamarca com, respetivamente, 221 €, 164 € e 

162 €. Em Portugal, este valor era bastante mais baixo, estimando-se em 2 €. Na 

Dinamarca, Áustria e Suíça, a quota dos produtos biológicos no mercado retalhista, 

ultrapassava já os 6% em 2014, enquanto em Portugal se ficava pelos 0,2% 

(Crisóstomo, 2014).  

O desenvolvimento do mercado português de produtos biológicos encontra-se ainda 

numa fase inicial, embora o crescimento acentuado do número de lojas especializadas e 

de pequenos mercados de produtores biológicos, bem como a crescente presença destes 
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produtos nas prateleiras da grande distribuição, revele uma tendência de crescimento da 

procura (Crisóstomo, 2014). Quanto à oferta, a área cultivada em modo de produção 

biológico mostra um crescimento acentuado que foi superior a 120% entre os anos de 

2002 e 2011. No entanto, a maior parte da área é constituída por pastagens naturais, 

tendo a produção de produtos frescos, como as hortícolas, uma expressão bastante 

reduzida. A dificuldade, por parte dos agricultores, em comercializar os seus produtos a 

preços justos e beneficiarem da diferença que os consumidores estão dispostos a pagar, 

é um dos obstáculos ao desenvolvimento deste tipo de produção. Outro é a dificuldade 

na obtenção de fatores de produção adequados à agricultura biológica, de entre os quais 

se destacam as sementes. 

A produção e abastecimento de sementes em geral e, em particular, as destinadas à 

agricultura biológica, constitui uma oportunidade para a agricultura portuguesa. Em 

2013 o comércio de sementes e plantas representou 129,4 milhões de euros, 

correspondendo a 1,9% do PIB agrícola português, tendo-se verificado um desequilíbrio 

na balança comercial de sementes com 8,43 milhões de euros de exportações e 

84,91 milhões de euros de importações. Este desequilíbrio é ainda maior no caso das 

hortícolas, com exportações com um valor próximo de 1 milhão de euros e importações 

30 vezes superiores. Quanto às sementes para agricultura biológica, a sua produção em 

Portugal é praticamente inexistente. Embora legislada pela regulamentação europeia 

(EC 889/2008) a utilização de sementes biológicas e a sua disponibilidade é muitas 

vezes limitada devido ao parco investimento na cadeia de sementes biológicas e sua 

produção (Doring et al., 2012).  

O presente trabalho resultou de uma parceria entre a Escola Superior Agrária de 

Coimbra e a empresa “Sementes Vivas”, tendo como objetivo caracterizar o mercado 

português de sementes e propágulos utilizados em agricultura biológica, em particular 

de produtos hortícolas. A metodologia usada para o efeito foi a pesquisa documental, 

usando como principal fonte a Base de Dados de Semente Biológica (BDSB) da 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a qual disponibiliza 

informação relativa a diversos itens que permitem caracterizar com algum pormenor o 

setor das sementes de agricultura biológica entre 2010 e 2014. Será dado especial 

destaque às espécies e variedades registadas, à sua origem geográfica e à região para a 
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qual são recomendadas, bem como aos produtores e fornecedores (distribuidores) que 

operam em Portugal. 

Começar-se-á pela contextualização legal da produção de sementes biológicas no 

âmbito da legislação e normas europeias, serão depois apresentados os resultados da 

pesquisa documental efetuada em torno da disponibilidade de sementes utilizáveis em 

modo de produção biológica e terminar-se-á com algumas considerações finais.  

2. Enquadramento legal da produção de sementes para agricultura biológica 

 A Base de Dados de Semente Biológica (BDSB) da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR) disponibiliza informação relativa a diversos itens 

relacionados com a produção e consumo de sementes de agricultura biológica em 

Portugal (Figura 1). Esta base de dados foi constituída como resultado da aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 889/2008, da Comissão, de 5 de Setembro de 2008, que 

estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007, no que respeita 

ao modo de produção biológica, à rotulagem e ao controlo. 

Figura 1 – Informação disponibilizada pela Base de Dados de Semente Biológica 

 

O registo das variedades para as quais existem sementes ou batata de semente 

produzidas segundo o método de produção biológica é efetuado pelos fornecedores, 
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Agricultura 
Biológica

Variedade
Espécie nome 
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Espécie nome 
comum

Disponibilidade
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Data

Produtor 
Acondicionador

Código 
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Região 
Recomendada

Região da 
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Fornecedor
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cabendo à DGADR a validação desses registos, mediante a verificação da satisfação de 

um conjunto de condições, entre as quais a inspeção por um Organismo de Controlo 

reconhecido (DGADR, 2010). Os agricultores certificados que pretendam utilizar 

sementes não provenientes de Agricultura Biológica necessitam de uma autorização de 

utilização concedida pelos Organismos de Controlo. Esta autorização só pode ser 

concedida, se devidamente justificada, a operadores individuais e apenas por uma época 

de produção de cada vez, como adiante se verá.  

Na verdade, o Regulamento (CE) nº 834/2007 prevê a possibilidade de, nas explorações 

de agricultura biológica, serem utilizadas sementes e material de propagação vegetativa 

não provenientes da produção biológica desde que provenham de uma unidade de 

produção em conversão para a agricultura biológica. Em caso de indisponibilidade de 

sementes e propágulos obtidos segundo o método de produção biológica, os Estados-

Membros podem autorizar a utilização de sementes ou material de propagação 

vegetativa não provenientes da produção biológica, mediante a satisfação de certas 

condições. Só podem ser utilizadas sementes e batata-semente que não tenham sido 

tratados com produtos fitofarmacêuticos, exceto os autorizados para tratamento das 

sementes, ou se, por razões fitossanitárias, tiver sido prescrito pela autoridade 

competente do Estado-Membro, em conformidade com a legislação, o tratamento 

químico de todas as variedades de determinada espécie na zona em que as sementes e a 

batata-semente irão ser utilizadas. Além disso, não podem ser objeto de autorizações as 

sementes de espécies com um número significativo de variedades disponíveis, em 

quantidade suficiente, provenientes de produção biológica, em toda a Comunidade, e 

que constam de um anexo ao Regulamento (CE) atrás referido. 

Satisfeitas as condições anteriores, a autorização de utilização de sementes ou de batata-

semente de produção não biológica só pode ser concedida nas seguintes situações: 

a) Não estiver registada na Base de Dados de Semente Biológica nenhuma 

variedade da espécie que o utilizador deseja obter; 

b) Nenhum fornecedor, entendendo-se por «fornecedor» um operador que vende 

sementes ou batata-semente a outros operadores, puder entregar as sementes ou 

a batata-semente antes da sementeira ou plantação, embora o utilizador as tenha 

encomendado com uma antecedência razoável; 
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c) A variedade que o utilizador deseja obter não estiver registada na base de dados 

e o utilizador puder demonstrar que nenhuma das alternativas registadas da 

mesma espécie é adequada e que a autorização é, por conseguinte, importante 

para a sua produção; 

d) Tal se justificar para atividades de investigação, para ensaios de campo em 

pequena escala ou para fins de conservação varietal aprovados pela autoridade 

competente do Estado-Membro. 

A autorização é concedida, antes da sementeira, apenas a utilizadores individuais e por 

uma época de produção de cada vez, devendo a autoridade ou organismo responsável 

pelas autorizações registar as quantidades de sementes ou de batata-semente 

autorizadas. 

3. Caracterização genérica do mercado de sementes biológicas em Portugal 

 3.1. Sementes obtidas em modo de produção biológico 

A inscrição de sementes na base de dados teve início em 2010 com o registo de 72 

variedades. Este número foi aumentando gradualmente, estando atualmente inscritas 

101 variedades (Tabela 1).   

Tabela 1 – Evolução do número de 
variedades inscritas na BDSB 

Ano     Nº Variedades 
2010 72 
2012 73 
2013 92 
2014 101 

Fonte: DGADR 
 

Das 101 variedades registadas, 79 estavam disponíveis no mercado e 22 indisponíveis à 

data da consulta da base de dados. Na tabela 2 apresenta-se o número de variedades por 

cada uma das 35 espécies presentes na base de dados. Observa-se que mais de 20% dos 

registos dizem respeito a batata de semente. Com uma importância também significativa 

seguem-se as variedades de couve e alface e, embora com menos expressão, as 

variedades de cebola, espinafre e cenoura. As restantes espécies que constam da base de 

dados contam com o registo de apenas 1 ou 2 variedades. 
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A análise dos dados disponíveis permite ainda concluir que, em Portugal, no sector das 

sementes em Modo de Produção Biológico (MPB), estão registadas sementes de 8 

produtores acondicionadores1, os quais têm pesos relativos muito distintos no que 

concerne ao número de variedades registadas (Tabela 3 e Figura 2). De facto, os três 

maiores produtores (Somers, Bejo e Europlant) representam mais de 80% das 

variedades registadas. 

Tabela 2 – Número de variedades registadas em MPB 
Espécie (Nome comum) Número de Variedades 
Batata 21 
Couves 14 
Alface 10 
Cebola 4 
Espinafre 4 
Cenoura 4 
Outras 44 
Total 101 
Fonte: DGADR 

 

Ao nível da distribuição podem identificar-se cinco entidades fornecedoras de semente 

biológica, todas elas estrangeiras, com filiais a atuar em Portugal (Tabela 4 e Figura 3). 

O principal fornecedor de sementes, a Germisem, trabalha com os produtores 

acondicionadores Germisem, Blik e Somers, comercializando 52 variedades de 

sementes ou seja 51% das variedades presentes na base de dados.  

Relativamente à adequação das sementes registadas em Portugal às condições edafo-

climáticas do país, constata-se que, na maioria dos casos (51%), não é conhecida a 

região recomendada para as sementes de agricultura biológica registadas em 

Portugal.Quando essa informação está disponível, verifica-se que as principais regiões 

de utilização recomendada são a Holanda e a Alemanha. Mesmo para as 31 variedades 
                                                 
1Segundo o disposto no decreto de Lei nº 88/2010 de 20 de Julho, um produtor de sementes é uma 

entidade que procede diretamente ou sob a sua responsabilidade, com recurso a agricultores 

multiplicadores, à produção de semente. Um acondicionador é uma entidade que, dispondo dos meios 

adequados, procede às operações de beneficiação, fracionamento, mistura e embalagem de sementes, quer 

por incumbência de produtores de sementes quer por sua própria iniciativa. 
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que têm Portugal como país de inscrição isto acontece. Do total de variedades registadas 

na Base de Dados, apenas 7 são recomendadas para cultivo em Portugal (Tabela 5). 

Todas elas dizem respeito a batata de semente e nenhuma estava disponível no mercado 

na data de consulta da base de dados. 
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Figura 2 - Importância relativa 
dos produtores acondicionadores 

(% nº variedades)
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Figura 3 - Importância relativa dos 
fornecedores de sementes biológicas 
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Tabela 4 – Importância relativa dos 
fornecedores de sementes biológicas 

em Portugal 

Fornecedores 
Nº de 

variedades 
Germisem 52 
Bejo 22 
Seed 17 
Ibersem 7 
Eurobatata 3 
Total 101 
Fonte: DGADR 
 

Tabela 3 – Importância relativa dos 
produtores/acondicionadores de 
sementes biológicas em Portugal 

Fornecedores 
Nº de 

variedades 
Somers 47 
Bejo 22 
Europlant 16 
SAIS 7 
Germisem 
Agrico 
Blik 
Germicopa 

4 
3 
1 
1 

Total 101 
Fonte: DGADR 
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Tabela 5 – Distribuição do número de variedades 
por regiões de utilização recomendada 

Região Recomendada Variedades 
Não Disponível 52 
Holanda 26 
Alemanha 10 
Portugal 7 
Itália 5 
Espanha 1 
Total 101 
Fonte: DGADR 

  

3.2. Sementes não provenientes de produção biológica 

Analisando os dados referentes ao período de 2009 a 2013, verifica-se que em Portugal 

foram concedidas 2313 autorizações de utilização de sementes de produção não 

biológica (Tabela 6) e que, tendencialmente, o seu número aumentou ao longo do 

tempo. 

Tabela 6 – Evolução do número de 
autorizações concedidas para utilização 

de sementes não biológicas 
Ano        Autorização/ano 
2009 316 
2010 586 
2011 338 
2012 427 
2013 646 
 Total 2313 

Fonte: DGADR 
 

Os dados da Tabela 7 confirmam, pela análise da quantidade de sementes utilizadas, a 

tendência crescente de uso de sementes não provenientes de agricultura biológica ao 

longo do tempo.  

Na Tabela 8 mostra-se a evolução do número de variedades para as quais foi solicitada 

autorização de utilização de sementes ou propágulos não biológicos, sendo também 

evidente uma tendência crescente. As principais justificações para esses pedidos foram a 

inexistência de sementes biológicas da espécie que se pretendia cultivar (alínea a) e a 
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inadequação das variedades disponíveis (alínea c). As espécies para as quais foi 

solicitado um maior número de autorizações de uso de sementes não biológicas são as 

que constam da Tabela 9. 

 

Tabela 7 – Quantidade de 
sementes não biológicas 

utilizadas no período 2009-2013 

Ano 
Quantidade 
(1000 Kg) 

2009 249 
2010 750 
2011 189 
2012 367 
2013 2374 
Total 3928 

Fonte: DGADR 
 

 
 
 

Tabela 9 – Espécies hortícolas com maior número de 
autorizações de uso de sementes não biológicas 

Nome vulgar da 
espécie 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Alface 10 16 21 11 19 77 
Feijão 15 18 11 8 20 72 
Tomate 5 10 14 13 23 65 
Beringela 11 9 7 15 16 58 
Couve-nabo 1 11 16 15 12 55 
Espinafre 10 13 6 4 12 45 
Ervilha 8 8 4 7 16 43 
Cebola 7 3 10 7 14 41 
Couve-flor 3 6 8 5 12 34 
Melão 8 3 12 7 4 34 
Abóbora 7 10 2 5 8 32 
Couve-brócolo 4 6 7 7 7 31 
Couve-portuguesa 2 7 5 5 12 31 
Pimento 4 2 8 4 10 28 
Cenoura 9 5 

 
4 9 27 

Fava 3 3 4 5 9 24 
Fonte: DGADR 
 

 

Tabela 8 - Número de variedades autorizadas por 
tipo de justificação no período 2009-2013 

Ano 
Alíneas do Regulamento (CE) nº 834/2007 
a) b) c) d) Diversas n.d Total 

2009 180 122 5 6 0 3 316 
2010 194 363 7 5 17 0 586 
2011 204 1 120 3 9 1 338 
2012 174 37 180 0 35 1 427 
2013 207 50 331 2 38 18 646 
Fonte: DGADR 
n.d – não disponível 
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De forma agregada, apresentam-se na tabelas seguintes (Tabelas 10 e 11) o peso dos 

principais  grupos de culturas, no que diz respeito à quantidade de sementes e de plantas 

que foram alvo de autorização no período 2009-2013.  

Tabela 10 – Quantidade de plantas não biológicas autorizadas para propagação 
em agricultura biológica por tipo de cultura (nº) 

  Ano 
Tipo de culturas 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Hortícolas   27970   865182 495558 1 388710 
Vinha 5000     21368 2355 28723 
Frutícolas       4400   4400 
Forrageiras       605   605 
Oliveira   120       120 
Cereais       95   95 

Total 5000 28090   891650 497913 1 422653 
Fonte: DGADR 
 

 

Tabela 11 – Quantidade de sementes não biológicas autorizadas para 
propagação em agricultura biológica por tipo de cultura (Kg) 

 
Ano 

Tipo de 
Culturas 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Cereais 135275 637165 148337 403304 2811754 4 135835 
Hortícolas 13673 13513 27009 69953 2066439 2 190587 
Forrageiras 94551 96540 13834 63071 45562 313558 
Oleaginosas 1 2100     84 2185 
Frutícolas 35     694   729 
Aromáticas, 
Condimentares 
e Medicinais 35 267 0 37 8 346 
Floricultura 7   0     7 

Total 243576 749585 189181 537059 4923846 6643246 
Fonte: DGADR 
 

 

4. Considerações finais 

Desde 2010 que tem vindo a ser registado na Base de Dados de Semente Biológica, 

gerida pela DGADR, um conjunto de informações relativo a diversos aspetos do 

mercado das sementes utilizadas em modo de produção biológico, estando atualmente 

inscritas sementes obtidas em modo de produção biológico de 101 variedades, incluindo 
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sementes e propágulos. Devido à incapacidade de satisfação das necessidades do 

mercado, a legislação prevê que os agricultores possam, em determinadas condições, 

recorrer à utilização de sementes e material de propagação vegetativa não provenientes 

da produção biológica. Este recurso tem sido amplamente utilizado pelos agricultores 

biológicos portugueses, o que é demonstrado pelo elevado número de autorizações para 

o uso de sementes não provenientes de agricultura biológica que tem sido anualmente 

concedidas e pela grande diversidade de espécies e variedades que têm sido alvo desses 

pedidos.No entanto a Comissão Europeia almeja que em 2020, seja feita a produção de 

sementes biológicas em agricultura biológica e deste modo dispensar as derrogações. 

Assim, a Comissão Europeia através do H2020 e do EIP tem procurado apoiar a 

obtenção de sementes em agricultura biológica. 

Para além do número escasso de variedades disponíveis, outros indicadores vêm 

corroborar a fragilidade do mercado português de sementes biológicas. Por exemplo, 

apenas 7 das variedades registadas, produzidas em modo de produção biológico, 

estavam identificadas como recomendadas para cultivo em Portugal. Todas elas diziam 

respeito a batata de semente e nenhuma estava disponível no mercado na data de 

consulta da base de dados. Por outro lado, verifica-se neste mercado uma grande 

concentração da oferta. Apenas duas empresas são responsáveis pela 

produção/acondicionamento de cerca de 70% das variedades inscritas e uma única 

empresa fornece mais de metade das variedades registadas na base de dados. 

Acresce ainda que as sementes ou propágulos disponíveis para agricultura biológica não 

foram melhorados em agricultura biológica ou foram obtidos a partir de zonas 

ecogeográficas distintas das nacionais, impedindo que o máximo potencial quer 

qualitativo quer quantitativo possa ser atingido. 
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RESUMO 
A agricultura em Modo de Produção Biológico – MPB constitui uma atividade com 
elevado potencial, assumindo-se cada vez mais como uma oportunidade para o setor 
agrícola. O olival é uma das culturas com maior implantação no MPB, contudo, apesar 
da sua importância histórica, na última década, a área decresceu, o mercado nacional é 
ainda reduzido e a quebra verificada nos preços afeta a atratividade do setor. 
Esta comunicação visa contribuir para o desenvolvimento da olivicultura em MPB em 
Portugal. Para tal, analisa a produção e consumo de azeite biológico, com base em 
dados estatísticos e informação primária, obtida através de um questionário aplicado a 
uma amostra aleatória de potenciais consumidores residentes na cidade de Bragança. 
A agricultura em MPB representa atualmente cerca de 6% da Superfície Agrícola Útil – 
SAU nacional, sendo que, em 2014, a olivicultura em MPB ocupava 19 000 hectares, 
distribuídos por 1 400 produtores. O Alentejo é a região onde se encontra a maior área 
de olival biológico (44% da área e 25% dos agricultores) e Trás-os-Montes a região com 
o maior número de operadores (32% da área e 39% dos agricultores). Na última década, 
apesar do crescimento de cerca de 84% do número de operadores, a área total dedicada 
ao olival em MPB decresceu cerca de 16%. A análise do consumo salienta que existe 
ainda grande potencial de crescimento para este tipo de produtos. Os resultados revelam 
que a maioria dos inquiridos não é consumidora de azeite biológico, embora grande 
parte pretenda vir a sê-lo. O preço é o principal obstáculo ao incremento do consumo 
deste produto. O estudo do comportamento do consumidor revela ainda que o fator 
saúde prepondera sobre o fator ecológico. Assim, na comunicação com o consumidor, 
os agentes da fileira deverão apostar nos benefícios para a saúde do consumo deste 
produto e no desenvolvimento de uma maior consciência ecológica dos consumidores. 
PALAVRAS CHAVE: Azeite, Modo de Produção Biológico, Produção, Consumo. 
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ABSTRACT 
Organic farming is an activity with high potential, ever more considered as an 
opportunity for the Portuguese agricultural sector. Olive cultivation is the crop with 
greater implementation in organic farming. However, in spite of its historical 
importance, last decade, the area occupied by olive orchards has decreased, the 
domestic market of organic olive oil is still small and the decrease in prices affects the 
sector's attractiveness. 
This study aims to contribute to the development of organic olive farming in Portugal. 
To this end, it analyzes the farming and consumption of organic olive oil, based on 
statistical data and primary information, obtained through a questionnaire applied to a 
random sample of potential consumers living in the city of Bragança. 
Organic farming currently represents about 6% of the Portuguese agricultural area, and 
in 2014, organic olive orchards occupied around 19,000 hectares, spread over 1400 
producers. Alentejo is the main production region of organic olive farming (44% of the 
occupied area and 25% of farmers) while Tras-os-Montes region has the largest number 
of operators (32% of the area and 39% of farmers). In the last decade, the area occupied 
by organic olive orchards decreased approximately 16%, in spite of the extraordinary 
growth of the number of operators (around 84%). The analysis of consumption indicates 
that there is still great potential for growth to this kind of products. The results reveal 
that the majority of respondents is not consumer of organic olive oil, although most of 
them intend to become one in the future. Price was identified by respondents as the 
main obstacle to the increment of organic olive oil consumption. The consumer 
behavior study also shows that the health factor outweighs the ecological factor. Thus, 
in communication with the consumer, the actors involved in the sector should bet on the 
health benefits of consumption of this product and the development of increased 
environmental awareness of consumers. 
KEYWORDS: Olive oil, Organic farming, Production, Consumption. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A agricultura em MPB constitui uma atividade com elevado potencial, assumindo-se 

cada vez mais como uma oportunidade estratégica para o setor agrícola. Este modo de 

produção tem-se desenvolvido significativamente nos últimos anos, impelido pelos 

apoios financeiros e pelas condições favoráveis dos preços de mercado, que derivam de 

uma procura crescente e insuficientemente satisfeita (Gomes & Castelo-Branco, 2005). 

Contudo, a sua implantação no terreno está longe do desejável, evidenciando-se como 

um subsetor com reduzida expressão na economia agrária nacional. Esta tecnologia é a 

que mais valoriza a produção agrícola, porém, essa mais-valia está dependente da 

qualidade do produto e da confiança do consumidor no sistema de certificação, as quais 

condicionam a “disposição a pagar mais” do consumidor pela produção em MPB. 
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Atualmente, a produção em MPB está presente nas principais redes de retalho alimentar 

e generalizou-se nos formatos especializados, como lojas de produtos saudáveis, 

naturais, gourmet e mercados de rua. Todavia, o seu grau de penetração no mercado é 

ainda reduzido. De facto, a quota no mercado interno de produtos biológicos é a mais 

baixa da União Europeia – UE, detendo apenas 0,2%1 do mercado nacional, devido ao 

baixo consumo per capita de produtos biológicos, de apenas 2€, quando o consumo per 

capita na UE, em 2014, era de 47,6€2 (FiBL, 2016). 

A olivicultura é uma atividade com importância histórica a nível nacional, sendo das 

culturas com maior implantação no MPB. Esta atividade goza de um potencial de 

crescimento significativo, assente na elevada procura interna e externa, no interesse das 

grandes cadeias de distribuição pela comercialização com marca própria e na associação 

da certificação em MPB com a Denominação de Origem Protegida – DOP (Interbio, 

2011). Contudo, a área de olival em MPB tem decrescido na última década, o mercado 

nacional ainda é reduzido e a quebra verificada nos preços afeta a atratividade do setor.  

As exigências dos consumidores em relação aos produtos “amigos” do ambiente, de 

qualidade e com garantias sanitárias, determinaram a adoção de novas formas de 

processamento dos produtos por parte das empresas (em especial as do setor alimentar), 

apostando na diferenciação, por forma a aumentar a sua competitividade no mercado 

(Olivas et al., 2009). Por outro lado, o elevado valor socioeconómico da produção 

olivícola, sobretudo nos países mediterrânicos, e os benefícios do consumo do azeite 

para a saúde, despoletaram o interesse da UE, no sentido de fomentar a competitividade 

do setor e advertir os consumidores sobre os benefícios para saúde do consumo de 

azeite, em detrimento de outro tipo de gorduras (Hill, 1995; Kohlmeier, 1997). 

Neste contexto, é manifesta a necessidade de estudos sobre a produção e o consumo 

destes produtos no mercado nacional, sendo também significativo um grande 

desconhecimento, por parte dos consumidores portugueses, sobre as mais-valias da 

produção biológica e os seus benefícios (Maia, 2010; Cruz, 2011; Interbio, 2011), 

situação que reforça a necessidade de investigação, no âmbito desta temática. 

A presente comunicação visa contribuir para o desenvolvimento da olivicultura em 

MPB em Portugal. Para tal, inclui a análise da produção olivícola em MPB na última 

                                                           
1 A nível europeu, as quotas de mercado mais elevadas situam-se na Dinamarca (7,5%), Suíça (7,1%) e Áustria (6,5%). 
2 O Luxemburgo é o maior consumidor per capita (163,7€), seguido da Dinamarca (162,1€) e Suécia (145,4€). 



696    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

4 
 

década (2003-2014), bem como, o estudo do comportamento do consumidor de azeite 

biológico, nomeadamente, a análise das perceções, conhecimentos e hábitos de compra. 

A informação respeitante à produção certificada tem por base dados relativos ao MPB, 

publicados pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR, do 

Ministério da Agricultura e do Mar. Por seu lado, o estudo do comportamento 

consumidor, motivou a realização de um estudo transversal, quantitativo, observacional 

e descritivo, com base numa amostra representativa de potenciais consumidores de uma 

das principais regiões agrárias produtoras de olival em MPB – Trás-os-Montes. Os 

dados foram recolhidos com base num questionário desenvolvido por Santos (2008) e 

aplicado a uma amostra aleatória de 200 indivíduos (±1% da população) da cidade de 

Bragança. O referido questionário estruturou-se em três partes: a primeira, com questões 

acerca dos hábitos de compra de azeite biológico dos inquiridos; a segunda, com 

questões sobre o consumo e atitudes dos consumidores relativamente ao produto; e, a 

terceira, com questões sobre o perfil dos respondentes. A aplicação dos questionários 

decorreu durante o primeiro semestre de 2013, numa superfície comercial da grande 

distribuição, localizada na cidade. Tal, permitiu assegurar uma amostra representativa 

de consumidores (e compradores) de azeite biológico desta região olivícola. 

 

 

2. O OLIVAL EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 

Apesar de existir produção certificada em MPB em Portugal desde 1986, os primeiros 

registos oficiais datam de 1994, com a aprovação do Reg. Comunidade Económica 

Europeia – CEE n.° 2092/91, direcionado para a produção vegetal e, posteriormente, 

alargado à produção animal e produtos de origem animal, em 2000, e aos alimentos para 

animais, em 2003, Reg. (Comunidade Europeia – CE) n.º 1804/99 e Reg. (CE) n.º 

203/03.  

A evolução da produção em MPB é reflexo de duas forças predominantes, os apoios das 

medidas agroambientais e a procura dos consumidores (Interbio, 2011). Estes apoios, 

especialmente a partir de 1997, estiveram na origem do desenvolvimento das culturas 

extensivas como o olival, culturas arvenses e frutos secos e, mais tarde, as pastagens, 

com montantes mais atrativos. A procura dos consumidores foi a principal alavanca no 

caso das culturas mais intensivas, como a horticultura, a fruticultura e, em menor grau, a 
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vinha. Em 2014, existiam 3 9263 operadores certificados em MPB (mais 10,5% do que 

em 2013) distribuídos conforme Figura 1.  

 
Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 

Figura 1 – Operadores certificados em MPB, 2014 

No que respeita ao MPB da produção vegetal, em 2014, existiam 3 132 agricultores 

certificados, cuja área cultivada (228 843 hectares) representava 6,3% da SAU nacional, 

valor ligeiramente acima da média da UE (5,7%). Apesar da maioria dos produtores de 

agricultura biológica se dedicar à cultura do olival (1 400 de um total de 3 132 

produtores), quase 66% da superfície ocupada em MPB destina-se a pastagens para 

alimentação animal, 6,3% olival, 7% floresta e 6% culturas forrageiras (Tabela 1). 

Tabela 1 – Produtores e área em MPB da produção vegetal, 2014 

 

Área (ha) Produtores (n.º) 

Culturas herbáceas 

Culturas arvenses 8 207 373 
Pastagens 150 824 1 144 
Culturas hortícolas e plantas aromáticas 3 254 1 048 
Culturas forrageiras 13 413 560 
Pousio 7 439 720 

Total 183 137 3 845 

Culturas arbóreas e 
arbustivas 

Olival 18 990 1 400 
Fruticultura 2 489 798 
Frutos secos 4 567 725 
Vinha 2 767 560 

Total 28 813 3 483 
Floresta 16 892 173 

Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 

Em termos evolutivos verifica-se que a área em MPB exibiu uma tendência crescente 

até 2007 (taxa anual média de crescimento de 24,6%, entre 2000 e 2007). As alterações 

                                                           
3 Neste valor incluem-se agricultores que são, em simultâneo, embaladores ou com atividade na indústria transformadora. 

Agricultura: 3374

Aquacultura: 3

Importadores: 2

Indústria 
Transformadora: 

515

Outros, incluindo 
retalhistas:32
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nos montantes das ajudas a partir da campanha de 2007/2008 e a criação de apoios à 

produção integrada, em culturas como o olival, frutos secos, arvenses de sequeiro, 

pastagens e forragens, fizeram recuar a área cultivada em 2008-2009 (especialmente das 

culturas arvenses, pastagens e olivais) tendo esta estabilizado posteriormente.  

A Figura 2 ilustra a evolução do MPB da produção vegetal. A sua análise mostra a 

importância histórica das pastagens e forragens e do olival em MPB, bem como, a 

relevância crescente da floresta e o decréscimo da área dedicada às culturas arvenses. 

Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 

Notas: De 1994 a 1996 o valor dos frutos secos está incluído na rúbrica Fruticultura. Dados com base na atividade dos operadores 
até 2009, posteriormente, consideram-se também os relatórios dos Organismos de Controlo. 

Figura 2 - Evolução da área e número de operadores em MPB da produção 

vegetal, 1994-2014  

O cultivo do olival tem uma importância histórica para o MPB em Portugal. De facto, 

esta foi uma cultura pioneira na adesão a este modo de produção, sendo que em 1994, 

representava 71% da área dedicada ao MPB. A área de olival em MPB cresceu de forma 

contínua até 2002. Neste ano existiam cerca de 24 mil hectares de olival em MPB, 

495% acima dos 3 800 hectares registados uma década antes (taxa de crescimento 

média anual de 26%, entre 1994-2003). Após 2002, a área de olival em MPB 

experimentou uma tendência decrescente até 2009 (mínimo de 14 mil hectares). Nos 

últimos 5 anos, a área de olival em MPB obteve um crescimento moderado mas 

consistente, na ordem dos 2,5% ao ano, apesar de um ligeiro decréscimo em 2014. 

Quanto ao número de olivicultores, excetuando situações pontuais e com destaque para 

os anos 2008-2009, a tendência global é de crescimento. A Figura 3 apresenta a 

evolução do olival em MPB na última década.  
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Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 

Figura 3 - Evolução da área e número de operadores de olival em MPB, 2003-2014 
A olivicultura em MPB, à semelhança do que sucede na cultura em modo convencional, 

está maioritariamente concentrada nas regiões do Alentejo, Beira Interior e Trás-os-

Montes. Efetivamente, em 2009, o conjunto destas regiões concentrava 86% da área de 

olival em Portugal, sendo que, aproximadamente 7,3% dos 47 300 hectares de olivais da 

Beira Interior, 4,7% dos 45 750 hectares de olivais de Trás-os-Montes e 3,6% dos 164 

mil hectares de olivais do Alentejo, estavam convertidos ao MPB. A Figura 4 mostra a 

distribuição do olival em MPB, por região agrária. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 

Figura 4 - Distribuição regional do olival em MPB, 2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Área Olival MPB 22 489 19 019 19 330 19 342 18 409 16 759 14 057 17 209 18 664 19 184 19 449 18 990
Operadores Olival MPB 761 831 839 1041 1016 828 1 267 1385 1 437 1 377 1 400
Índice_Area 100,00 84,57 85,95 86,01 81,86 74,52 62,50 76,52 82,99 85,30 86,48 84,44
Índice_Operadores 100,00 109,20 110,25 136,79 133,51 108,80 166,49 182,00 188,83 180,95 183,97
% Area Olival MPB 6,0% 5,1% 5,1% 5,1% 4,8% 4,4% 4,1% 5,0% 5,4% 5,5% 5,5% 5,4%
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O Alentejo é a principal região olivícola em MPB, com 42% da superfície de olival 

biológico, seguido de Trás-os-Montes (32%) e Beira Interior (21%). Em termos de 

número de produtores, as posições invertem-se e é a região transmontana que apresenta 

a maior representatividade (39% dos olivicultores), seguida do Alentejo e Beira Interior, 

cada um com 25%. Tal é fruto da disparidade das dimensões médias das explorações 

olivícolas entre as várias regiões, com o Alentejo a apresentar dimensões médias 

superiores a 23 ha/produtor, enquanto Trás-os-Montes e a Beira Interior apresentam 

dimensões médias inferiores a metade desse valor.  

A Figura 5 apresenta a variação do olival em MPB na última década, por região agrária. 

Observa-se que a área de olival em MPB em Portugal continental diminuiu cerca de 

16%, correspondendo a menos 3 500 hectares de pomar. No contexto regional, verifica-

se que as regiões do Alentejo e Beira Interior perderam cerca de 6 100 hectares, sendo 

que a região alentejana é responsável por mais de 97% dessa variação. As restantes 

regiões apresentam uma evolução positiva, com especial destaque para Trás-os-Montes, 

cuja área de olival em MPB agregou mais 1 585 hectares, valor superior ao conjunto das 

restantes regiões. No mesmo período, a evolução do número de olivicultores evidenciou 

um acréscimo superior a 84%, em especial em Trás-os-Montes e na Beira Interior 

 
Variação Absoluta Variação Relativa (%) 

  

  Área (ha)  Produtores (n.º) 

Fonte: Elaboração própria com base em DGADR (2016). 
Nota: Número de Produtores 2006-2014. 

Figura 5 - Variação da área de olival e do n.º de produtores em MPB, 2003-2014 
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3. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Um vasto leque de literatura analisa as variáveis que influenciam a compra e consumo 

de produtos biológicos, sendo as mais pertinentes as variáveis socioeconómicas, como a 

cultura, classe e grupo social, e as variáveis internas ao indivíduo, como a perceção, a 

motivação e as atitudes. 

 

3.1. REVISÃO DA LITERATURA 

O consumo de alimentos biológicos está, frequentemente, associado às classes sociais 

mais altas, particularmente, indivíduos de meia-idade, influentes, com um nível de 

educação elevado e uma profissão de prestígio (Brown et al., 2009). A questão 

económica é particularmente decisiva para os indivíduos de classes sociais mais baixas 

(com menores rendimentos) e, de certa forma, regula o mercado, pois determina o poder 

de compra dos consumidores (Lappalainen et al., 1998; Rodrigues & Jupi, 2004). O 

preço dos alimentos obtidos em MPB é, geralmente, mais elevado que o dos seus pares 

provenientes de agricultura convencional, sendo natural uma maior limitação de compra 

entre os indivíduos com menores recursos. Sobretudo em épocas de crise, o preço é uma 

importante barreira ao consumo, como o demonstra a crise económica subsequente à 

crise financeira de 2008, a qual causou um decréscimo nas vendas de alimentos 

biológicos, com os consumidores a comprar menos produtos, a reduzir a frequência das 

compras e a privilegiar os mercados mais acessíveis em termos de preço (Ness et al., 

2010). Porém, observa-se uma tendência crescente dos consumidores para a “disposição 

a pagar mais” por alimentos seguros e com qualidade, incluindo os biológicos (Chrys-

sohoidis e Krystallis, 2005; Brown et al., 2009; Kalogeras et al., 2009; Maia, 2010).  

Para a eficácia da estratégia de marketing de um determinado produto, no contexto do 

comportamento de compra, é relevante efetuar uma análise da perceção do consumidor. 

Esta resulta de um processo dedutivo, feito a partir dos processos descritivo e 

informativo. No que se refere ao processo descritivo, o consumidor utiliza as sensações 

físicas relativas aos cinco sentidos. No caso dos alimentos biológicos, as principais 

componentes identificadas no processo descritivo pelos consumidores são o paladar e a 

aparência (frescura) (Nespetti & Zanoli, 2006). Quanto ao processo informativo, 

constata-se que a família, os amigos e a publicidade são importantes veículos de 

informação. Os estudos demonstram ainda que o grau de conhecimento e 
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consciencialização sobre os alimentos biológicos exerce uma influência positiva na 

atitude e, consequentemente, no comportamento do consumidor quanto ao consumo. 

Pelo contrário, quando o consumidor se sente inseguro quanto aos alimentos biológicos, 

funciona como barreira ao seu consumo (Pieniak et al., 2010).  

As evidências indicam também que as famílias alteram os hábitos de consumo com a 

chegada do primeiro filho, altura em que os pais prestam mais atenção à alimentação da 

família e introduzem o consumo de alimentos biológicos (Hughner et al., 2007). Porém, 

a alimentação é um processo muito pessoal, sendo o comportamento alimentar muito 

resistente à mudança, caracterizando-se por componentes não cognitivas, fortemente 

afetivas e dificilmente influenciadas pela informação (Magnusson et al., 2003).  

Por outro lado, alguns autores sugerem que a procura de produtos biológicos se baseia 

mais em conceitos valorativos do que em fatores sociodemográficos. Assim, a conduta 

do consumidor seria motivada pelas consequências positivas que aquisição de produtos 

biológicos tem para si (motivação egoísta) ou para outras pessoas (motivação altruísta) 

(Chryssohoidis & Krystallis, 2005). Arvola et al. (2008) acrescentam, ainda, que a 

compra destes alimentos está ligada à responsabilidade moral dos indivíduos. 

Sintetizando, a motivação para a compra de alimentos biológicos está relacionada com 

os atributos do produto, com o melhor paladar, com a convicção de que são mais 

saudáveis e seguros, bem como, com a preocupação ética e a consciência de que são 

benéficos para o ambiente e o bem-estar animal (Grunert & Hans, 1995; Fillion, 2002; 

Gomes & Castelo-Branco, 2005; De Boer et al., 2006; Honkanen et al., 2006; Hughner 

et al., 2007; Hall, 2008; Cruz, 2011; Lima, 2013). 

Quanto ao perfil do consumidor de azeite biológico, o género, a idade e o tamanho do 

agregado familiar, possuem impacto direto sobre o consumo de alimentos, 

influenciando assim as despesas familiares, em geral, e as escolhas de compra dos 

consumidores. Num estudo desenvolvido por Duquenne & Vlontzos (2012) relativo aos 

consumidores gregos, foram identificados como fatores determinantes para a seleção e 

aquisição de azeite, sob a condição coeteris paribus, a idade, o nível de escolaridade e o 

grau de proximidade de uma região de produção. Observaram ainda os autores que o 

rendimento não se mostrou, estatisticamente, significativo para a compra de azeite, pelo 

facto do mesmo ser parte integrante da cultura alimentar do país. 
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No que respeita às preferências dos consumidores de azeite, a literatura evidencia como 

mais importante para o consumidor no ato de compra, os atributos extrínsecos do 

produto (preço, origem ou variedade), enquanto os atributos intrínsecos (cor ou 

paladar), são relegados para segundo plano (Cicia et al., 2002; Ferreira, 2002; 

Notarnicola et al., 2004; Rocha et al., 2004; Krystallis & Ness, 2005; Ribeiro & Santos, 

2005; De Boer et al., 2006; Mtimet et al., 2008; 2011; Santos, 2008; Olivas et al., 2009; 

Dekhili et al., 2011; Aprile et al., 2012; Duquenne & Vlotzos, 2012; Di Vitae et al., 

2013; Giudice et al., 2015). Neste sentido, independentemente da variedade do azeite, o 

preço é o atributo que surge em primeiro lugar no ato de compra. Os referidos autores 

realçam, igualmente, a importância do atributo origem, nas suas várias especificações 

(DOP, Indicação Geográfica Protegida – IGP) e certificações privadas dos países de 

origem. Este atributo é mais valorizado entre os consumidores de países produtores, 

talvez devido à sua maior familiarização com o produto, comparativamente aos 

consumidores de países não produtores. A certificação MPB representa, igualmente, um 

elemento de diferenciação do produto, relacionado com a segurança e o ambiente, 

claramente valorizado pelo consumidor. No que respeita aos atributos intrínsecos, o 

paladar é o atributo mais amplamente destacado. Porém, tem-se vindo a detetar uma 

discrepância entre a apreciação dos “especialistas” e do consumidor comum, preferindo 

estes, azeites padrão com reduzida ou nenhuma personalidade. 

 

3.2 ESTUDO EMPÍRICO 

Para a análise do comportamento dos potenciais consumidores de azeite biológico 

foram abordadas questões relativas ao consumo, local de compra, preço e “disposição a 

pagar mais” por um produto em MPB, o rendimento mensal gasto nestes alimentos, a 

relevância das fontes de conhecimento sobre o azeite biológico, a imagem associada aos 

consumidores de produtos biológicos, entre outras. 

 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A presente amostra era equitativamente constituída por indivíduos de ambos os géneros, 

cuja esmagadora maioria (81%) possuía idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos 

e fazia parte de agregados familiares constituídos por 3 a 4 elementos (50,5%). Do total 



704    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

12 
 

de respondentes, 46% detinha o grau de licenciado e a maioria (65,5%) pertencia à 

classe média.  

 

3.2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados revela que a maioria dos inquiridos (60%) não consome azeite 

biológico, todavia 59% destes tenciona consumir no futuro. À semelhança do estudo 

elaborado por Santos (2008), entre as razões invocadas para o não consumo de azeite 

biológico está o preço elevado, referido por mais de 49% dos indivíduos presentes na 

amostra (Figura 6). O conhecimento relativamente ao produto surge em segundo lugar, 

com 28% dos inquiridos a indicar que desconhece o azeite biológico, o que aponta para 

a premência em informar o consumidor sobre as mais-valias do MPB. Facto reforçado 

pela percentagem de indivíduos que não acredita no MPB (“É uma moda”: 19%) ou 

desconfia do sistema de certificação em MPB (“É uma fraude”: 10%).  

 
Figura 6 – Motivos para não consumir azeite biológico (N = 120) 

Salienta-se ainda a elevada percentagem de inquiridos (quase 1 em cada 5) que nunca 

viu ou tem dificuldade em localizar o azeite biológico no estabelecimento comercial, 

evidenciando assim a necessidade de aumentar a visibilidade da produção biológica por 

forma a incrementar o seu consumo. 

A maioria dos consumidores de azeite biológico inquiridos adquire o produto a amigos, 

familiares ou conhecidos (35%), diretamente ao produtor, no lagar ou na cooperativa 

(30%) e, em lojas tradicionais (20%). Uma maioria qualificada de consumidores (76%) 

destacou a proximidade e a relação qualidade/preço como os principais aspetos para a 

seleção do estabelecimento comercial de produtos alimentares onde usualmente 

compram o azeite biológico. Outros aspetos privilegiados foram o hábito de compra e a 
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variedade de produtos que se podem adquirir no local (73%), bem como, o horário 

flexível (70%) (Figura 7). 

 
Figura 7 – Aspetos mais importantes para a escolha do estabelecimento comercial 

(N = 80) 

Sobre a importância que os consumidores de azeite biológico atribuíam a algumas 

características do produto, verificou-se que o sabor (90%), o benefício para a saúde 

(80%) e o preço (78%) foram as que mais se destacaram. Por outro lado, a embalagem 

(40%) e a marca (54%) colheram as menores pontuações (Figura 8). 

 
Figura 8 – Importância das características do azeite biológico (N = 80)  

O preço é uma das mais importante variável de marketing-mix para o consumidor no ato 

de compra de azeite (e aquela que o produtor/empresário mais facilmente pode alterar). 

Neste contexto, questionaram-se especificamente os indivíduos, quanto à influência da 

variável “preço” na sua decisão de consumo (ou não) de azeite biológico. Os resultados 

indicam que a esmagadora maioria dos inquiridos (84%) acredita que a procura de 

azeite biológico aumentaria se o preço fosse menor. Por outro lado, quando 
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questionados sobre a importância atribuída ao MPB, refletida na “disposição a pagar 

mais” por azeite biológico versus azeite convencional, 58% dos consumidores estariam 

dispostos a pagar apenas diferenciais ≤ 10%; 32% dos consumidores estariam dispostos 

a pagar mais 15% a 25%; e, 11% dos consumidores estariam dispostos a pagar 

diferenciais ≥ 30% (Figura 9). Santos (2008) refere que, no mercado nacional, o 

diferencial de preços entre azeite biológico e azeite proveniente de agricultura 

convencional, seria em média, cerca de 40%. 

 
Figura 9 – Predisposição a pagar mais por azeite biológico (N = 200) 

Para a maioria dos respondentes consumidores de azeite biológico (64%), o rendimento 

do agregado familiar destinado ao consumo de produtos biológicos é diminuto: ≤ 10% 

do montante global (Figura 10). Ressalva-se, contudo, que Trás-os-Montes é uma região 

predominantemente agrícola, sendo esta atividade maioritariamente desenvolvida com 

recurso a práticas ancestrais, com baixo recurso a agroquímicos, ou seja, pratica-se uma 

olivicultura muito próxima do MPB. Por essa razão, é natural que a necessidade de 

consumir produtos certificados com o rótulo “biológico” não se faça sentir, mesmo para 

os indivíduos adeptos de tal prática. 

 
Figura 10 – Rendimento gasto em produtos biológicos (N = 80) 
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A evidência empírica mostra que o conhecimento é outro importante fator na decisão de 

compra, exercendo uma influência positiva na atitude e, consequentemente, no consumo 

de alimentos biológicos. Assim questionaram-se os consumidores de azeite biológico 

sobre a importância das diferentes fontes de informação sobre o produto (Figura 11).  

 
Figura 11 – Importância da origem das fontes de conhecimento sobre azeite 

biológico (N = 80) 

Como se pode observar na Figura 11, os referidos consumidores atribuem maior valor 

às fontes que lhes são mais próximas, como os familiares (66%) e amigos (49%), sendo 

também de destacar o aconselhamento em loja (23%). Estes resultados mostram a 

importância dos grupos sociais primários no comportamento alimentar dos indivíduos, 

determinando assim a aposta, a montante, de estratégias baseadas no marketing direto, 

com foco nos referidos grupos, por forma a influenciar a perceção e comportamento dos 

potenciais consumidores de azeite biológico. 

Ainda no sentido de avaliar a influência do “conhecimento” na decisão de compra do 

consumidor de azeite biológico, questionaram-se os mesmos sobre a adequação de 

algumas afirmações relativas ao azeite biológico (Figura 12). Os respondentes anuíram 

com todos os parâmetros, sobretudo com as afirmações “produto produzido e 

transformado sem recurso à utilização de produtos químicos” (93%) e “produto natural” 

(86%). Facto indicativo de que, globalmente, os consumidores se sentem seguros 

quanto aos seus conhecimentos. Observa-se, porém, alguma confusão entre os requisitos 

inerentes ao MPB e aspetos ligados à tecnologia de produção, tecnologia pós-colheita e 

sistema de comercialização, como é o caso da afirmação “produto que se compra 

diretamente ao produtor”, com a qual concordaram 75% dos inquiridos. De facto, esta 

afirmação faz referência ao primeiro elo do sistema de comercialização subjacente a 

qualquer modo de produção e não, necessariamente, ao MPB. 
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Figura 12 – Concordância com afirmações relativas ao azeite biológico (N = 80) 

Para avaliar a perceção e atitude dos consumidores de azeite biológico, os inquiridos 

foram questionados acerca da imagem que associam aos consumidores do referido 

produto. Os resultados mostram que essa imagem se caracteriza por consumidores 

exigentes (84%), preocupados com a saúde e com rendimentos elevados (81%), sendo 

que a preocupação com o ambiente foi referida apenas por 56% dos consumidores 

inquiridos (Figura 13). 

 
Figura 13 – Imagem dos consumidores de azeite biológico (N = 80) 
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consumir produtos com embalagens recicláveis” e “habitualmente, separo o lixo” 
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(51%). Face ao exposto, pode-se inferir que, para os consumidores de azeite biológico, a 

saúde é um fator mais importante que a ecologia. 

 
Figura 14 – Comportamentos dos consumidores de azeite biológico (N = 80) 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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MPB. O paladar, os benefícios para a saúde e o preço do azeite biológico são os 

atributos mais apreciados pela maioria dos consumidores presentes na amostra. 
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Contudo, apesar de avaliarem positivamente o azeite biológico relativamente ao azeite 

proveniente da agricultura convencional, tal facto não se reflete em níveis superiores de 

“disposição a pagar mais” pelo produto, sendo que a grande maioria dos inquiridos 

(58%) apenas estaria disposta a pagar diferenciais de preço até 10% e apenas 3% estaria 

disposta a pagar diferenciais superiores a 30%. 

Neste contexto, o aumento da procura poderá ser estimulado por uma descida do preço 

do azeite biológico, dado que a esmagadora maioria dos inquiridos (84%) considera 

que, se o preço do azeite biológico fosse mais baixo, a sua demanda aumentaria. Para tal 

é fundamental o aumento escala de produção, permitindo explorar eventuais economias 

em termos de custos de produção. Alternativamente, o incremento da procura poderá 

passar pela consciencialização dos potenciais consumidores quanto às mais-valias da 

produção biológica, designadamente, em termos de benefícios para a saúde e bem-estar, 

assim como para o ambiente e a sustentabilidade do planeta, incrementando assim o seu 

valor. Apesar de esta ser a alternativa desejável, tal implica algum esforço no âmbito da 

responsabilidade social por parte de todos os agentes da fileira e das estratégias de 

marketing social, por forma a fortalecer as perceções e atitudes dos consumidores 

quanto aos produtos biológicos.  

No que se refere às perceções dos indivíduos verificou-se que os consumidores de azeite 

biológico são, em geral, indivíduos que conhecem o conceito de produto biológico e as 

suas implicações. Esse conhecimento provém maioritariamente da família e amigos. O 

estudo do comportamento dos consumidores mostra que o fator saúde prevalece sobre o 

fator ecológico. Assim, na estratégia de marketing social, os produtores e empresas de 

produtos biológicos devem privilegiar o marketing direto, com enfâse no fator saúde, 

mas sem descurar o desenvolvimento da consciência ecológica dos consumidores. 

As limitações apresentadas pelo presente estudo estão relacionadas o facto de se tratar 

de um estudo transversal e, portanto, estático; bem como, com a constituição da 

amostra, a qual inclui inquiridos maioritariamente jovens, residentes numa região 

olivícola, tendo o questionário sido aplicado apenas numa grande superfície comercial. 

Tais lacunas são passíveis de colmatar por estudos futuros que permitam acompanhar a 

evolução dos hábitos de consumo deste produto, incidindo também sobre os 

consumidores dos principais centros e considerando estabelecimentos comerciais de 

menor dimensão, nomeadamente, no comércio tradicional e formatos especializados.  
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RESUMO 
A olericultura constitui alternativa para melhoria socioeconômica dos 

agricultores familiares, especialmente por meio da produção orgânica. Neste trabalho 
descrevem-se ações visando aportes conceituais e tecnológicos da agricultura orgânica 
para olericultores familiares (nove famílias da Comunidade Buriti – Assentamento 
Tarumã-Mirim, município de Manaus - AM), visando à maior sustentabilidade de seus 
sistemas de cultivo. O trabalho transcorreu de 11/06/2014 a 24/11/14. Utilizou-se 
procedimento de pesquisa-ação, realizando-se palestras, curso, rodas de conversa e 
reuniões, além da instalação e condução de uma Unidade Central Modelo (UCM) de 
cultivo protegido, priorizando-se o agir participativo e a ação coletiva em todo o 
processo. A UCM foi nos moldes de Unidade de Observação, que permite 
observação/validação de resultados de pesquisa, antes do resultado final. Realizaram-se 
as avaliações pertinentes. O grupo de agricultores denotou razoável domínio dos aportes 
conceituais socializados.  A UCM constituiu-se numa referência eficaz em termos de 
transferência de tecnologia, em virtude da adoção das práticas de manejo do solo e do 
uso de biofertilizante nos modestos sistemas de cultivo dos olericultores envolvidos. 
Contudo, por restrição financeira, a produção protegida foi assimilada com irrigação 
manual substituindo o gotejamento, ainda que o método de irrigação por gotejo seja 
usual em cultivo protegido. Os agricultores sobressaíram orientando para as suas 
demandas, indicando os problemas das espécies, a preferência por hortaliças mais 
precoces, portanto, de rápida geração de renda, e por culturas com favoritismo no 
mercado, entre outros. Admite-se, que a validação tecnológica se deu com aspectos que 
se modificaram circunstancialmente, contudo, sem dissociação das características dos 
recursos tecnológicos. É possível inferir maior sustentabilidade técnica e econômica 
para os sistemas de cultivo desses agricultores.  

Palavras-chave: transferência de tecnologias, agricultura familiar, biofertilizante, 
manejo orgânico, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
Conceptual and technological contributions of organic agriculture for vegetable 
crops by family farmers 
 
 Vegetables crops production is an alternative to socioeconomic improvement 
of family farmers, especially through organic agriculture. In this report are described 
actions to conceptual and technological contributions of organic agriculture for 
vegetables crops in a family farmers group (nine families of Community Buriti - 
Tarumã-Mirim nesting in municipality of Manaus, State of Amazonas, Brazil), aiming 
to greater sustainability of their farming systems. The work period was between 
11/06/2014 and 24/11/14. It used action research procedure, performing lectures, 
course, conversation circles and meetings, in addition to the establishment and 
management of a Central Unit Model (UCM) of protected cultivation, giving priority to 
participatory acting and collective action in all the process. UCM was along the lines of 
Observation Unit, which serves for observation / validation of research results, before 
the finish result. There were appropriate evaluations. The group of farmers showed 
reasonable awareness of the conceptual contributions socialized. UCM constitutes an 
effective benchmark in terms of technology transfer, due to the adoption of soil 
management practices and use of biofertilizer in modest farming systems of the 
members. However, the protected production had adoption with manual irrigation 
replacing the drip setting, circumstantial adaptation by financial constraint. Farmers 
stood directing to their demands, indicating the problems of species, the preference for 
early vegetables, so fast income generation, and cultures with favoritism in the market, 
among others. Besides, the technology validation take place with aspects that have 
changed circumstantially, however, without dissociation of the characteristics of 
technological resources. It is possible to infer greater technical and economic 
sustainability to the farming systems of these farmers.  
 
Key words: technology transfer, family farming, biofertilizer, organic management, 
sustainability. 
 

  

INTRODUÇÃO 

As hortaliças, por serem lavouras temporárias e de rápido retorno de capital, 

além dos diversificados canais de comercialização, constituem alternativa para melhoria 

socioeconômica dos agricultores familiares, especialmente por meio da agricultura 

orgânica.  A produção orgânica é considerada boa perspectiva aos pequenos 

agricultores, pelos menores custos efetivos, maiores relações benefício-custo e maiores 

rendas líquidas, além de atender a um segmento restrito e seleto de consumidores, que 

pagam um sobrepreço pelos produtos, desse modo, mesmo não atingindo grande escala 

produtiva, os produtores podem disponibilizar seus produtos em pequenos mercados 

locais (Campanhola & Valarini, 2001). Outro aspecto, diz respeito à oferta de produtos 
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especializados que não despertam interesse dos grandes empreendedores agropecuários, 

como as hortaliças e as plantas medicinais, que historicamente são produzidos, 

sobretudo, por pequenos agricultores (Castro Neto et al., 2010). 

Entretanto, um sistema orgânico de produção não é obtido somente com a troca 

de insumos químicos por insumos orgânicos/biológicos/ecológicos, portanto, 

requerendo visão holística. É condição básica, que os agricultores sejam capacitados 

quanto aos princípios da agricultura orgânica, aos objetivos da visão da propriedade 

como um organismo, à integração da agricultura e da pecuária para fertilização do solo, 

à importância da biodiversidade, às práticas ecológicas de conservação e todos os outros 

conhecimentos para cultivar com eficiência técnica e econômica (Mazzoleni & 

Nogueira, 2006). Por outro lado, Oliveira et al. (2008) destacam que além de 

investimentos sociais e estruturantes, a agricultura familiar necessita de tecnologias 

apropriadas, assim como, enfatizam a necessidade de que as intervenções respeitem a 

cultura e os costumes locais das comunidades.  

As normas e procedimentos técnicos da agricultura orgânica, por estarem bem 

estabelecidos, além de ser um modelo de produção bastante difundido entre os 

agricultores, proporcionam condições teóricas e práticas para ações visando graus 

maiores de sustentabilidade dos sistemas de cultivo, independente da certificação. 

Também, os consumidores não se preocupam com as diferenças entre as modalidades 

de agricultura alternativa abordadas, considerando todos os seus produtos simplesmente 

como produtos orgânicos, pois a sua principal preocupação é com o consumo de 

alimentos sem agrotóxicos e sem outras substâncias químicas sintéticas prejudiciais à 

saúde (Campanhola & Valarini, 2001).  

Neste contexto, considerou-se oportuno intervir em uma comunidade de 

agricultores familiares, no município de Manaus – Estado do Amazonas, visando à 

gradual transformação das bases de seus sistemas de cultivo para apoiar o processo de 

transição agroecológica. A comunidade objeto (Comunidade Buriti) teve conversão 

recente para a produção de hortaliças, tendo exercido anteriormente a atividade 

carvoeira, que possui poder nocivo tanto sobre o ambiente como sobre a saúde dos 

agricultores. Portanto, a conversão foi de grande interesse da comunidade devido à 

insalubridade da atividade, à necessidade de atendimento da legislação ambiental diante 
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da pressão dos órgãos ambientais, à possibilidade de geração de renda e 

particularmente, para autoconsumo. Igualmente, supõe-se que por não serem 

tradicionalmente olericultores, mas carvoeiros, os integrantes dessa comunidade seriam 

receptivos para novos conhecimentos e recursos tecnológicos. Desse modo, o presente 

trabalho objetivou efetuar aportes conceituais e tecnológicos da agricultura orgânica 

para a produção de hortaliças na Comunidade Buriti. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local e período 

A Comunidade Buriti pertence ao Assentamento Tarumã-Mirim do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, situado na Zona Rural do Município de 

Manaus-AM (Resolução 184/92 de 20/03/1992), em quase sua totalidade dentro da 

Área de Proteção Ambiental (APA) Margem Esquerda do Rio Negro, Setor Tarumã-

Açu/ Tarumã-Mirim (Lei n.º 6.902, de 27 de abril de 1981), que foi criada com interesse 

na proteção ambiental, entretanto, sem proibição explícita aos loteamentos (Nascimento, 

2010). O Assentamento Tarumã – Mirim (latitude 02o 46ʼ 56ʼʼ S e longitude 60o 08ʼ 11ʼʼ 

W) situa-se em ecossistema de “terra firme”, ou seja, em áreas não inundáveis. No 

município de Manaus o clima é do tipo Af, da classificação de Köppen (A- clima 

tropical; f-chuvas o ano inteiro), com umidade relativa do ar atingindo patamares de 

88% (período chuvoso) e de 77% (no período menos chuvoso) e temperatura do ar entre 

26 oC a 28 oC. Os solos do Assentamento são do tipo Latossolo (platôs), Argissolo 

(encostas) e Areno hidromórficos (baixios), com textura argilosa nos platôs 

(Proambiente, 2002). O solo da área de realização do trabalho é do tipo Latossolo 

amarelo, textura argilosa. O período efetivo do trabalho transcorreu de 11/06/2014 a 

24/11/14. 

Procedimento metodológico 

Utilizou-se procedimento de pesquisa-ação, com duas etapas: ações preliminares 

e a implementação de uma Unidade Central Modelo. A pesquisa-ação assim se qualifica 

quando houver realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo 
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investigativo, visto partir de um projeto de ação social ou da solução de problemas 

coletivos e estar centrada no agir participativo e na ideologia de ação coletiva 

(Baldissera, 2001). Durante o programa-ação, realizaram-se palestras, curso, rodas de 

conversa e reuniões, além da instalação e condução da Unidade Central Modelo, em 

cultivo protegido, priorizando-se o agir participativo e a ação coletiva em todo o 

processo. Regionalmente, o cultivo protegido é praticado como efeito guarda-chuva, 

portanto, sua proposição atende ao fato do período chuvoso ser a melhor época de 

cultivo na comunidade objeto, em função da disponibilidade da água da chuva para 

irrigar as hortaliças. A Unidade Central Modelo foi nos moldes de Unidade de 

Observação, que serve para observação/validação de resultados gerados ou de interesse, 

em diferentes ambientes e épocas, podendo a instalação ser feita em área da própria 

unidade de pesquisa ou de terceiros, podendo ser com a colaboração de produtores, 

entre outros (Embrapa, 2009), igualmente, representando um procedimento da 

transferência de tecnologia (Franco, 2002).  

a. Ações preliminares – Em três momentos: palestra interativa sobre a 

“produção convencional e orgânica de hortaliças (a); apresentação do projeto base das 

ações (Biofertilização em cultivo solteiro e consorciado de hortaliças sob manejo 

orgânico em condições de terra firme no Estado do Amazonas) para socialização de 

resultados (b); e o curso “Temas e práticas da agricultura orgânica adaptadas às 

condições da Comunidade Buriti – Tarumã Mirim” (c). 

A palestra interativa, remota ao início das atividades, teve convite extensivo à 

comunidade. Evidenciou-se que os agricultores tinham preferência pela “produção 

orgânica”, entretanto, era um conceito que seria melhor definido como “produção sem 

agrotóxicos”, portanto, não conheciam a abordagem correta do sistema. Essa inferência 

crítica se ampara em Tripp (2005), de que quando se intervém na prática rotineira, está 

se aventurando no desconhecido, de modo que é preciso fazer julgamentos competentes 

a respeito como, por exemplo, daquilo que mais provavelmente aperfeiçoará a situação 

de maneira mais eficaz. 

O projeto base das ações, da Embrapa Amazônia Ocidental, continha resultados 

de pesquisa com hortaliças utilizando manejo orgânico em cultivo protegido na terra 

firme. O diálogo com os comunitários foi intenso. Ao final, nove famílias (oito 
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mulheres e um homem) manifestaram interesse na proposta de instalação e condução de 

uma Unidade Central Modelo com práticas orgânicas para hortaliças em terra firme. A 

participação majoritária feminina nessa comunidade já foi descrita (Costa & Soares, 

2013). Acertou-se que a Unidade Central Modelo, com base teórica adaptada do sistema 

“Modelo Regeneração de Agricultura Familiar” (Oliveira et al., 2008), seria conduzida 

de forma coletiva como referência para as famílias envolvidas e nos moldes de Unidade 

de Observação, conforme já mencionado, desse modo, procurou-se conferir espaço e 

poder aos integrantes para suas análises, com domínio decisivo, no processo de 

validação e de transferência tecnológica. 

No curso, procurou-se ampliar os alicerces conceituais necessários à condução 

das atividades, constando basicamente sobre práticas da agricultura orgânica passíveis 

de serem realizadas frente às condições agrossocioeconômicas do grupo, sempre em 

coerência com os resultados do projeto base antes mencionado.  Além de alguns 

recursos tecnológicos da olericultura considerados mais avançados e sobre a garantia da 

qualidade dos produtos orgânicos no Brasil. “A socialização do conhecer e do saber 

metodológico é absolutamente necessário para que as pessoas participem ativamente, 

considerando que para decidir e participar com eficácia é necessário estar capacitado, 

desse modo, a pesquisa-ação será participativa se as pessoas estiverem em condições e 

capacitadas” (Baldissera, 2001). 

b. Unidade Central Modelo - Por acordo geral, foi escolhida a propriedade de 

uma das agricultoras para sua instalação, tendo pesado na escolha o fácil acesso da 

propriedade à todas as famílias envolvidas, além disso, considerando-se para a sua 

localização os seguintes critérios: área plana, com água disponível, acesso fácil e sem 

tocos de árvores (para facilitar a limpeza). Na ocasião, realizou-se a coleta de solo da 

área para análise no Laboratório de Solos e Plantas da Embrapa Amazônia Ocidental. 

Na sua instalação, efetuada em etapas, os envolvidos realizaram, principalmente, as 

atividades laborais com suas próprias ferramentas, acompanhados pela equipe técnica, 

que semanalmente efetuava as visitas técnicas. Os materiais requeridos e os serviços 

foram disponibilizados, conforme os haveres da equipe/projeto e dos comunitários 

envolvidos, respectivamente. Desse modo, os participantes, além das atividades 
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laborais, proveram a madeira da estrutura da UCM (serrada no próprio local), o sistema 

de captação de água do igarapé, entre outros.  

Em cada etapa, as práticas e as recomendações técnicas relacionadas, eram 

debatidas para serem aclaradas. Em geral, as práticas de manejo orgânico foram 

adaptadas às condições regionais, durante a execução do projeto base. Ressalta-se, que 

as mulheres tiveram um papel fundamental, participando ativamente e contribuindo 

decisivamente para a implementação das atividades em geral. As reuniões e rodas de 

conversas foram momentos estratégicos para o êxito na sua condução. 

A sequência operacional constou de: construção da estrutura de cultivo 

protegido (concluída: 28/07/14); preparo dos canteiros; calagem nos canteiros 

(12/08/14); semeadura das espécies (18/08/14); transplantio de mudas (08/09/14); 

instalação do sistema de irrigação; preparo do biofertilizante (início do 

preparo:14/08/14); colheita e avaliações (hortaliças folhosas – 08/10/14; hortaliças-de-

frutos – 10/11/14); encerramento (24/11/2014). 

Na estrutura de cultivo protegido (18 m de comprimento x 6 m de largura = 108 

m2), na metade do comprimento, colocou-se tela sombrite preta associado com o 

plástico transparente (Figura 1A), visando atestar o conforto térmico pelo sombrite, por 

ser essa tela bastante utilizada na Comunidade. Deu-se ênfase, para a obrigatoriedade da 

reciclagem desses materiais plásticos. Os canteiros foram preparados nos moldes 

conhecidos pelos agricultores, entretanto, a demasiada folga entre os canteiros foi 

examinada quanto ao seu elevado valor monetário agregado (comparado à céu aberto), 

portanto, deve ser bem aproveitada. Em seguida, foi realizada a calagem na extensão 

dos canteiros (calcário dolomítico, PRNT = 91%; CaO = 32% e MgO = 15%), com base 

na análise do solo (solo álico distrófico), utilizando-se o método da saturação de Al no 

complexo de troca de solos minerais ácidos (nível desejável para hortaliças = 5%). 

Paralelamente, providenciou-se a semeadura das diferentes espécies (alface, couve, 

cebolinha, pepino, pimentão, quiabo e tomate) em bandejas de poliestireno expandido, 

exceto o coentro. 

 Após a reação do calcário com o solo, efetuaram-se a aplicação do fosfato 

natural reativo Arad (1,0 t ha-1, na extensão dos canteiros) e esterco de galinha, 
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conforme cada espécie e a análise do solo. As quantidades dos insumos (litro ou gramas 

por planta ou área do canteiro) foram aplicadas com “medidas”, por sugestão dos 

agricultores. Seguiu-se o plantio das mudas, assim como, a semeadura direta do coentro, 

em espaçamentos conforme Filgueira (2008). À medida do estabelecimento das 

culturas, gradualmente eram colocadas as fitas gotejadoras do sistema de irrigação por 

gotejamento. 

O preparo do biofertilizante de esterco bovino, enriquecido com nutrientes 

admitidos na agricultura orgânica, foi acompanhado com grande interesse por todos. O 

seu uso, em cobertura, foi o principal foco da socialização dos resultados do projeto 

base. Os participantes possuíam experiência anterior sobre o preparo desse insumo com 

resíduos de alimentos e/ou produtos vegetais, que consideravam “fraco”. À primeira 

aplicação do biofertilizante (14/09/14), seguiram-se outras, semanalmente, sempre no 

solo, que representa opção mais segura sob a égide das Boas Práticas Agrícolas (BPA).        

Utilizou-se extrato de nim nos cuidados fitossanitários dos cultivos, assim como, 

nas bandejas de mudas, para repelir insetos cortadores. Além de calda bordalesa no 

pepino, em doença fúngica foliar.  

O desempenho das espécies era frequentemente discutido. Após cada colheita, a 

produção, em geral, seguia para autoconsumo ou venda direta (feiras de agricultores 

familiares). Antes, realizavam-se avaliações, por meio de retiradas de amostras das 

parcelas das diferentes hortaliças para aferição da massa verde ou da massa de frutos. 

C. Encerramento – Nessa ocasião, efetuou-se a avaliação geral das atividades e 

confraternização, o que se deu aos 120 dias após a conclusão da cobertura com filme 

plástico. Nesse momento, procurou-se sondar a satisfação e a provável apropriação de 

conceitos e conhecimentos inerentes aos recursos tecnológicos e a perspectiva de 

replicação na prática produtiva. Para tanto, foram abordados itens como “a cultura de 

melhor desempenho”, “o cultivo que poderia ser reproduzido com certeza”, “manejo 

dos insumos orgânicos e químicos no solo”, “os aspectos do uso do sombrite” e “o 

biofertilizante como um recurso viável na comunidade”. Assim como, sobre o “sistema 

de irrigação”, o “cultivo protegido” e a “diversificação”.  
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Em outro momento, após 15 meses afastada da comunidade, a equipe técnica 

retornou para aferir o real efeito de referência da UCM quanto ao aporte de recursos 

tecnológicos da agricultura orgânica nos sistemas de cultivo dos agricultores 

envolvidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As inferências sobre o desempenho agronômico das espécies, a perspectiva dos 

agricultores e da equipe técnica, imediatamente após o encerramento da Unidade 

Central Modelo (UCM) são descritas a seguir. 

Desempenho agronômico das espécies 

O desempenho agronômico das espécies permitiu avaliar o êxito das práticas de 

manejo orgânico utilizadas, também, estimativas acerca da renda bruta, que foi 

calculada considerando-se a ocupação completa da área total útil da UCM (90 m2), 

individualmente, por cada espécie nos espaçamentos adotados (Tabela 1).  

Hortaliças-de-folha - As cabeças da alface atingiram peso médio de 200 g (R$ 

2,00 por cabeça/pé), tendo chamado à atenção pelo excelente desenvolvimento. Nas 

condições regionais, as temperaturas elevadas são prejudiciais até mesmo às cultivares 

de verão, com prejuízo à fase vegetativa. As três cultivares se comportaram melhor sob 

o sombrite (Figura 1B), seguramente pelo conforto térmico proporcionado por essa tela 

(debaixo do plástico transparente), aliado à provável maior retenção de umidade no 

solo. Em 30 dias, os agricultores podem alcançar renda bruta de R$ 2.100,00 (dois mil e 

cem reais), com 12 pés/m2. O coentro teve visível prejuízo na produção com a redução 

da luminosidade (1,0 kg/m2), o que é importante porque o sombrite em geral é utilizado 

naquela comunidade, particularmente, com essa espécie. Nas condições regionais, o 

coentro é um condimento muito demandado, sendo em muitos casos produzido em 

cultivo protegido com ótima rentabilidade, portanto, considerando-se o rendimento 

médio na região Norte do Brasil (3,5 kg/m2), sem uso do sombrite, a renda bruta pode 

ascender a R$ 3.150,00. Quanto à couve-de-folha, sofreu severo ataque de formigas 

cortadeiras, em prejuízo do estande, sendo esses insetos um problema local frequente. 
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Com o rendimento avaliado (7,5 fls. / planta) na primeira fase do ciclo (45 dias), 

exclusive os danos, sua renda bruta foi a esperada (R$ 450,00). Contudo, essa cultura 

tem ciclo prolongado, produzindo folhas semanalmente, inclusive permitindo a 

consorciação com outras hortaliças folhosas devido ao largo espaçamento. Em qualquer 

desses casos, a renda bruta evolui. Além disso, o produto sem contaminantes pode 

adquirir maior preço. No caso da cebolinha, os participantes optaram por deixar o 

material para divisão com vistas a propagação vegetativa. Contudo regionalmente é 

cultura de ótima rentabilidade. E, com uso da tecnologia utilizada, de mudas produzidas 

em bandejas para formação de touceiras no local definitivo, com 40 dias pode ser 

colhida integralmente, gerando razoável renda bruta (R$ 1145,00). 

Hortaliças-de-fruto - O pepino, que sofreu queima-das-folhas, teve a produção 

prejudicada (média de dez frutos/planta), portanto, diminuindo a renda bruta dessa 

cultura (R$ 378,00). Esse problema fitopatológico ensejou a prática de preparo e uso da 

calda bordalesa, que teve eficácia reconhecida. A fabricação dessa calda, admitida na 

agricultura orgânica, foi acompanhada com grande interesse pelos agricultores 

envolvidos. Sobre o pimentão, a produção em uma colheita (630 g por planta) permite 

estimar em, seu ciclo total, cerca de 20 t ha-1 (1,0 kg por planta). Considerando a 

ocupação total dos 90 m2 da UCM, seriam obtidos 180 kg de frutos da variedade “yolo 

wonder”, que ao preço de R$ 3,00 reais por kg corresponderia a uma renda bruta de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais). O pimentão é muito explorado em cultivo 

protegido na região de Manaus, com práticas convencionais e uso de híbridos. Contudo, 

por meio da produção alternativa, o produto adquire melhor remuneração. O quiabo 

Dardo, no período considerado, produziu 20 frutos/planta (peso de fruto = 17 g), 

entretanto, essa cultivar, nas condições regionais, produziu em solo com boa fertilidade, 

31 frutos por planta em 105 dias, somente com esterco de galinha (Cardoso & Berni, 

2012), portanto, essa produção parcial é legitima. Caso os 90 m2 do cultivo protegido 

fossem cultivados com essa espécie, ter-se-ia 180 plantas, que produziriam em 105 dias, 

aproximadamente, 95 kg. A renda bruta de 213,75 (preço médio = R$ 2,25) pode ser 

incrementada, caso seja adotado a consorciação, no início do ciclo, com outra espécie 

que agregue valor, como o coentro. Aqui, foi usada a consorciação com o cariru, uma 

folhosa não-convencional, que ficou restrita ao consumo pelas famílias. Em se tratando 

do tomate, de crescimento determinado e com tolerância à murcha bacteriana, problema 
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limitante na região, teve produção de 600 g de frutos por planta. Os primeiros frutos 

foram destinados para retirada de sementes (por não ser cv. comercial), sendo o restante 

dividido entre os participantes. Regionalmente, o tomate é cultura de risco, tanto por 

problemas fitossanitários como de competitividade com o produto importado. Embora a 

cultivar utilizada proporcione boa produção visando o autoconsumo e mercados locais, 

contudo, os problemas relatados desestimulam para sua exploração comercial.  

 

Tabela 1. Desempenho produtivo das espécies em cultivo protegido com manejo 

orgânico e estimativa da renda bruta. Manaus, Embrapa Amazônia Ocidental, 2014. 

Espécie Rendimento médio Período 
(dias1) 

Renda Bruta2 

(R$) 
Alface 

(Lactuca sativa) 
(25 cm x 20 cm) 

2400g / m2 

(cvs. Lucy Brown; 
Solaris e Regina 

30 
 

2100,00 

Coentro  
(Coriandrum sativum) 
(25 cm x 10 cmx 5 cm) 

1,0 kg / m2  
(cv.  Verdão) 

30 
 

3150,00 

Couve-de-folha  
(Brassica oleracea var. acephala) 

(90 cm x 50 cm) 

7,5 fls. / planta 
(cv.  Hy crop) 

45  
 

450,00 

Cebolinha  
(Allium fistulosum) 

(25 cm x 20 cm) 

360 fls. / m2  
(cv.  Todo ano) 

40  
 

1145,00 

Pepino  
(Cucumis sativus) 
(100 cm x 50 cm) 

2,1 kg / planta 
(cv.  Aodai) 

42 
 

378,00 

Pimentão  
(Capsicum annuum) 

(100 cm x 50 cm) 

1,0 kg / planta 
(cv.  Yolo wonder) 

42 
 

540,00 

Quiabo 
 (Abelmoschus esculentus) 

(100 cm x 50 cm) 

530 g / planta 
(cv.  Dardo) 

42 
 

213,75 

Tomate  
(Lycopersicon esculentum) 

(100 cm x 50 cm) 

600 g / planta 
(cv.  Belém -70) 

42 
 

378,00 

1 Dias após o transplantio e/ou semeadura direta; 2 Estimativa em relação à ocupação da área útil 
total da UCM (90 m2) individualmente por cada espécie (nas espécies de frutos, até o final do 
ciclo cultural). 
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Inferências acerca os agricultores 

Os agricultores afirmaram que poderiam reproduzir o cultivo de todas as 

espécies, da forma aplicada. Portanto, confirmando que o manejo orgânico com uso de 

biofertilizante, como prática agronômica com as espécies, foi de modo geral exitoso, 

considerando ser esse insumo alternativo o principal foco na socialização de resultados 

de pesquisa do projeto base das ações. Houve unanimidade quanto à alface (três tipos: 

lisa, crespa e americana), como a espécie que se destacou, havendo grande ênfase 

quanto a alface americana, que é muito comerciável. Os participantes ressaltaram o uso 

do sombrite na performance superior das alfaces, contra a cobertura exclusiva com 

filme plástico.  

O uso do calcário e do fosfato natural, admitidos na agricultura orgânica, foram 

corretamente associados com a necessidade de correção do solo e de fornecer os 

nutrientes faltantes (Ca, Mg e P). Isso porque, era problemático o cultivo de hortaliças 

de frutos, por esses nutrientes não estarem disponíveis no solo distrófico. Reconheceram 

ainda o esterco e o biofertilizante enriquecido como dois produtos orgânicos 

importantes para uso no solo, visando a boa produção das culturas. Mencionaram as 

cinzas obtidas do forno de farinha de mandioca como fonte de potássio, além das fontes 

de micronutrientes permitidas, que foram adicionadas ao biofertilizante. De modo geral, 

esses pontos atestaram o domínio relativo de conhecimentos e das práticas aplicadas e 

debatidas em cada ocasião, associadamente à análise do solo e às queixas relacionadas 

com os problemas das culturas. 

Particularmente, a participação em forma de “orientação do caminho”, ou seja, 

direcionando às suas demandas foi estimulante. Basicamente, os agricultores indicaram 

em seus depoimentos, os problemas de solo com as culturas (deficiência de cálcio, 

fósforo e de micronutrientes, entre outros), devido à infertilidade do solo, que se 

evidenciava mais nas hortaliças-de-fruto. Em geral, denotaram a preferência por 

hortaliças folhosas de ciclo mais rápido, e de fácil colocação no mercado, portanto, de 

rápida geração de renda (ex: coentro).  Assim como, de culturas orientadas pelo 

favoritismo no mercado (ex: alface americana). Também, demonstraram firmeza no 

interesse pela agricultura orgânica, não sendo receptivos à qualquer proposta de 

natureza convencional, especialmente quanto ao uso de agroquímicos tóxicos.  
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Assim como, durante o processo deram indicativos de insatisfação com os custos 

de energia gasta com irrigação e com os materiais do próprio sistema em si. O sistema 

de irrigação utilizado, foi o corriqueiro em cultivo protegido na região, que foi acordado 

com os agricultores visando elevar a compreensão quanto à esse manejo do ambiente 

com hortaliças. Batalha et al. (2012) explica que o baixo nível tecnológico dos 

agricultores familiares brasileiros não pode ser explicado apenas pela falta de tecnologia 

adequada, sendo importante o reconhecimento de que o desempenho e a viabilidade dos 

agricultores estão associados à um conjunto de fatores e agentes que formam um 

sistema, mais ou menos integrado, que requer um enfoque sistêmico.  Por outro lado, a 

adoção de uma inovação pode ocorrer em fases (informação, adaptação, adoção e 

domínio), de modo que o agricultor na posse da inovação se apropria desta e a modifica 

conforme suas percepções e condições estruturais, ambientais e socioeconômicas 

(Kalkmann, 2013). 

Sobre os aportes conceituais, pelos meios usuais e no decorrer das práticas, são 

intangíveis sem avaliações formais, que não são adequadas aos agricultores. Nesse 

sentido, a prática extensionista fundamentada no construtivismo piagetiano terá como 

um ponto de partida os conhecimentos prévios já construídos no processo histórico 

social e como ponto de chegada os conhecimentos ressignificados pelos atores no 

processo de aprendizagem (agricultores e técnicos), onde o ponto de chegada se 

constitui sempre num saber prévio para o próximo desafio, além de que muitas 

informações podem ser descartadas porque são incompatíveis com os saberes prévios 

(Emater, 2009). Admite-se, pelas observações cotidianas, que houve razoável 

aproveitamento dos aportes conceituais. Esposti (2002) menciona que o processo de 

adoção tecnológica depende do estoque de conhecimento de cada agricultor, assim, tal 

percepção tende a refletir na realidade técnica através do conhecimento particular 

adquirido ao longo do tempo por cada agricultor. Soma-se o que afirma Vieira Filho 

(2012), citado por Kalkmann (2013), que o conhecimento acumulado reforça o 

conhecimento tácito, permitindo que produtores possam adquirir vantagens 

competitivas em determinada região, fazendo com que o principal objetivo da inovação 

tecnológica seja o de aumentar a capacidade de trabalho produtivo, criando uma 

dinâmica que promove oportunidades tecnológicas. 
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Efeito de referência da UCM e impactos 

O fato de se ter utilizado em ação prática uma UCM, os resultados satisfatórios 

per si associados à expectativa animadora dos integrantes não asseguram a sua adoção e 

reprodução. Embora validação tecnológica seja termo usado para designar as avaliações 

de tecnologia em nível de propriedade ou para definir as atividades de pesquisa nas 

quais os usuários estejam envolvidos na identificação do problema, na definição das 

opções, na condução da unidade de teste e validação e no processo de avaliação dos 

resultados (Melo 2008), entretanto, as inferências conclusivas devem ser feitas com 

prudência, quanto a satisfação e a replicação na prática interna aos sistemas de cultivo 

dos envolvidos. Desse modo, os resultados da aferição conclusiva, decorridos 15 meses 

do encerramento das atividades, quanto ao efeito de referência da UCM em termos da 

apropriação dos recursos tecnológicos socializados são descritos: 

Cultivo protegido e irrigação por gotejamento – Os agricultores construíram 

estruturas de cultivo protegido, com dimensões aproximadamente iguais (10 m x 5 m), 

aproveitando materiais residuais do projeto. Ressalta-se que não se estabeleceu 

comprometimento específico sobre a destinação desses materiais de consumo 

remanescentes. A estrutura de cultivo protegido da UCM, que permaneceu no local, por 

decisão dos integrantes, continuou sendo utilizada pela família da propriedade (Figuras 

1C e 1D). Entretanto, alguns problemas ocorreram: a estrutura de uma das participantes 

desabou com o vento, fato que é bastante comum nas condições regionais. O plástico da 

cobertura, em uma das propriedades foi retirado pelo continuado “ressecamento do 

solo” nas condições do verão severo (em 2015), tendo em vista a insuficiente 

disponibilidade de água nessa propriedade, em particular. Houvera ciência de que o 

cultivo protegido pode ser utilizado em qualquer época, entretanto, no período não-

chuvoso se pode recorrer à forma não-protegida.  

Convém comentar, que um fator limitante para que o agricultor adote uma 

tecnologia é a disponibilidade de crédito, não sendo comum, na agricultura familiar, o 

investimento com recursos próprios. Assim, “a baixa capacidade financeira da unidade 

agrícola implica na baixa aquisição de tecnologia” (Mendes, 2015). Outro ponto, torna-

se desejável agentes envolvidos com o processo de incorporação tecnológica, 

orientando os agricultores a realizar financiamentos para investir em tecnologias 
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(Kalkmann, 2013). Desse modo, a irrigação por gotejamento em geral está associada ao 

cultivo protegido, contudo, mostrou-se dispendiosa para os integrantes. Contudo, a 

questão mais limitante se relacionou com a “falta de água” nessa comunidade, que não 

possui infraestrutura de captação coletiva seja de igarapé ou de poço. No local da UCM, 

a captação era feita de um igarapé próximo, por meio de bomba a combustível, que 

ocasionava gastos regulares com o produto. Segundo Mendes (2015), no topo da 

pirâmide da transferência estão como usuários os grandes produtores que também são 

inovadores, enquanto na base estão os pequenos produtores, que, limitadamente em 

algumas situações têm capacidade de subsidiar uma inovação incremental. O local da 

UCM foi escolhido consensualmente justamente pela disponibilidade de água, por 

captação do igarapé, pois as hortaliças são culturas exigentes nesse recurso. Para os 

agricultores, a situação poderá ter sensível melhoria, caso o poço previsto para a 

comunidade seja construído. De modo geral, os agricultores conduzem o cultivo 

protegido com irrigação manual, que de certa forma caracteriza uma adequação às suas 

inexistentes condições de investimentos. Segundo Dereti (2009), validação tecnológica 

é o processo metódico e controlado de determinação da indissociabilidade de 

características da tecnologia, sob diferentes circunstâncias de aplicação, assim 

permitindo a reprodutibilidade dos efeitos de sua aplicação e assegurando sua 

confiabilidade, contudo, os aspectos que se modificam circunstancialmente, tornando-a 

adaptável e versátil devem ser resguardados.  
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Figura 1. Casa de cultivo protegido, com sombrite em sua metade (A) e visitantes ao 
fundo; grupo de agricultores e o desempenho da alface sob o sombrite (B); casa de 
cultivo protegido, ocupada com brócolis, rúcula, coentro e pepino (março/2016), após o 
encerramento da Unidade Central Modelo (C e D). Manaus, Embrapa Amazônia 
Ocidental, 2014/2015. 

Manejo do solo – Todos os integrantes estão utilizando calcário dolomítico, 

fosfato natural, esterco de galinha, composto orgânico e biofertilizante enriquecido, 

conforme o manejo socializado. Mas, ressalvaram que a obtenção do esterco bovino 

para o biofertilizante é mais complicado que a obtenção do esterco de galinha, por 

dificuldades para o seu transporte. Somente uma das mulheres possui um boi, sendo o 

seu esterco bem aproveitado entre elas. É fundamental, no manejo orgânico, a 

integração da agricultura e da pecuária para fertilização do solo (Mazzoleni & Nogueira, 

2006), sendo o esterco bovino o resíduo mais comum usado no preparo de 

biofertilizante. Alves et al. (2006) afirma que o agricultor familiar escolhe a tecnologia 

considerando as restrições das quais não pode se evadir. Portanto, aqui, o transporte 

tornou-se restrição para expandir o uso do biofertilizante de esterco bovino. 
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 Espécies cultivadas e diversificação – Na propagação das espécies, estão 

reproduzindo a técnica de semeadura em bandejas. Já a diversificação das espécies é 

continuamente alterada, orientada pela procura e influenciada pela autogestão familiar. 

Assim, as culturas de fácil comercialização (coentro, cebolinha, pimenta-de-cheiro, 

pimenta malagueta, salsinha e alface) é mais frequente entre todos, enquanto outras 

aparecem nos cultivos por alguns (tomate, pepino, berinjela, maxixe, rúcula, couve-de-

folhas, alface americana, beldroega e brócolis). Convém destacar que a alface 

americana, o brócolis e a rúcula vem assumindo destaque entre as espécies cultivadas, 

particularmente, entre as mulheres mais atentas aos sinais do mercado. Souza Filho et 

al. (2004) explica que “no passado, os agricultores familiares tenderam a valorizar a 

adoção de sistemas mais diversificados e a alocar recursos para produzir parte dos 

alimentos que consumiam ou da matéria-prima utilizada no estabelecimento, para 

enfrentar condições restritivas (a. acesso precário aos mercados; b. imperfeições do 

processo de comercialização que levam à baixa remuneração do esforço produtivo e a 

transferência de renda para os intermediários; c. insegurança alimentar por causa 

distância dos mercados e isolamento nos períodos de chuva; d. acentuadas variações de 

preço entre a safra e entressafra e ausência de mecanismos de financiamento e proteção 

contra os riscos da natureza), as quais no presente ainda são enfrentadas pela maioria 

deles, contudo, muitos grupos de agricultores que superaram tais restrições, ajustaram 

suas estratégias, aumentaram o grau de abertura e inserção aos mercados, focaram em 

alguns produtos de maior valor agregado e elevaram o grau de especialização da 

produção”. Portanto, entre outros, o reforço e a ampliação das políticas de apoio à 

comercialização seriam desejáveis para potencializar o negócio familiar desses 

pequenos olericultores. 

 

CONCLUSÕES 

No cômputo geral, o programa-ação para aportes conceituais e tecnológicos da 

agricultura orgânica aos olericultores foi exitoso. Seguramente, os aportes conceituais 

proporcionaram um saber prévio para o próximo desafio, assim como, reforçaram o 

conhecimento tácito.  A Unidade Central Modelo constituiu-se numa referência eficaz 

em termos de validação e transferência de tecnologia, porque as práticas socializadas de 
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manejo orgânico do solo e de uso de biofertilizante foram incorporadas nos modestos 

sistemas de cultivo dos integrantes, atestando sua reprodução. Ressalta-se, a 

participação dos agricultores, que com seus depoimentos indicaram os problemas 

nutricionais das culturas, entre outros, particularmente, com as hortaliças-de-fruto. 

Assim como, denotaram a preferência por hortaliças folhosas de ciclo mais rápido, e de 

fácil colocação no mercado, que lhes atribui rápida geração de renda, como o coentro, e 

por culturas orientadas pelo favoritismo no mercado, como a alface americana. A falta 

de capacidade financeira circunstancial dos agricultores limitou a adoção do sistema de 

irrigação por gotejamento, que é um recurso tecnológico de maior capacidade de 

resposta. Convém mencionar, os entraves inerentes à falta de meios de transporte. Desse 

modo, com o cultivo protegido funcionando com irrigação manual, configurou-se 

adaptação para adequação às circunstâncias socioeconômicas dos integrantes. Portanto, 

a validação tecnológica se deu, com aspectos que se modificaram circunstancialmente, 

sem dissociação das características dos recursos tecnológicos empregados. É possível 

inferir maior sustentabilidade técnica e econômica para os sistemas de cultivo desses 

agricultores. 

 

Registro de Visita Técnica 

 Após a implantação, a UCM foi visitada Comitê Técnico Científico da Embrapa 

Amazônia Ocidental. 
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil socioeconômico de produtores 
rurais do município de Ilha Solteira, localizado na região Noroeste do Estado de São 
Paulo – Brasil. Foram aplicados 25 questionários contendo questões relacionadas à 
faixa etária dos moradores das propriedades rurais, nível de escolaridade, renda familiar, 
produção vegetal e animal na propriedade. Verificou-se que 23,4% dos moradores 
apresentaram idade entre 40 e 50 anos. A faixa menos representativa foi a de 30 a 40 
anos com 6,25%. Dentre os entrevistados, o nível de escolaridade em sua maioria ficou 
restrito ao ensino fundamental incompleto representado por 56% dos proprietários, 17% 
não concluíram o ensino médio, 16% possuem o ensino médio completo e 6% cursaram 
o ensino superior. Em relação à renda familiar dos proprietários, 28% (maioria) 
possuem de 3 a 4 salários mínimos, no entanto nessa porcentagem estão incluídas outras 
fontes de renda como aposentadoria e trabalho não agrícola. A renda menos 
representativa foi acima de 5 salários mínimos com 8%. A produção agropecuária foi 
citada como fonte de renda em 34,4% das propriedades. As culturas de manga, banana, 
limão, pinha, uva, jabuticaba, laranja, acerola, coco, café, mamão, abacate, seringueira e 
caju são desenvolvidas em pequenas áreas das propriedades de pequeno porte e são 
destinadas ao autoconsumo e a comercialização. Enquanto que o milho e a cana-de-
açúcar ocupam maior área e tem como principal destino a comercialização. No que diz 
respeito à produção animal, o rebanho predominante foi o de bovinos, seguido de aves, 
equinos e suínos. Os rebanhos, assim como a agricultura na região, são destinados 
principalmente à subsistência, havendo também um excedente a comercialização da 
produção principalmente nas grandes propriedades. 
Palavras-chave: renda familiar, escolaridade, produção agropecuária. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento e a manutenção da participação produtiva do setor agropecuário 

brasileiro vinculam-se, necessariamente, às questões associadas ao uso do solo no 

médio e longo prazo. A sustentabilidade ambiental, a legalidade do uso da terra e a 

ampliação dos resultados da pesquisa agropecuária são os elos para a manutenção da 

trajetória de crescimento do setor agropecuário (Nassar et al ., 2010).  

As diferentes formas de desenvolvimento do setor agropecuário no Brasil 

levaram a formação de distintas formas de pequena produção familiar nos mais diversos 

segmentos produtivos agrícolas e regiões do país. Esta diversidade abrange desde a 

pequena produção agrícola familiar, descapitalizada e subordinada às grandes 

propriedades, até a pequena produção agrícola familiar, relativamente autônoma em 

relação à grande propriedade. Ambas tiveram desdobramentos significativos 

decorrentes do processo de modernização da agricultura. A modernização produtiva 

impõe novos desafios aos agricultores, e as políticas institucionais impõem a ampliação 

e intensificação das superfícies cultivadas, e a necessidade de modificação das técnicas 

de produção tradicionais de baixa produtividade e/ou subsistência. Todos esses fatores 

afetam a pequena produção agrícola familiar (Stoffel & Colognese, 2005). 

Grandes e médias propriedades rurais sempre estiveram no foco das políticas 

agrícolas nacionais, levando a uma crescente marginalização dos agricultores familiares. 

Este comportamento reproduziu um padrão de desenvolvimento excludente e desigual 

no meio rural. O processo de modernização da agricultura aliado à falta de assistência 

do poder público agravou o problema de exclusão, contribuindo para permanência dos 

problemas sociais no campo e aprofundando das desigualdades sociais (Guerra et al., 

2007). 

 O estudo sobre os aspectos socioeconômicos dos proprietários rurais é de 

fundamental importância para aferir a situação socioeconômica desses trabalhadores e 

da comunidade como um todo, além de consistir num diagnóstico para embasar a 

implementação de políticas públicas direcionadas, em especial, para a manutenção das 

atividades de geração de renda e inserção de outras, bem como contribuir para a 

qualidade de vida da população (Terceiro et al., 2013; Alves et al., 2015).  
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Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil socioeconômico 

de produtores rurais do município de Ilha Solteira, localizado na região Noroeste do 

Estado de São Paulo – Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O município de Ilha Solteira está localizado na região Noroeste do Estado de 

São Paulo na zona 22K, entre as coordenadas geográficas 20°24’44,8’’S e 

51°17’06,5’’O e 20°30’16,4’’S e 51°22’16,2’’O Datum S IRGAS 2000 com altitude 

entre 290 a 370 metros acima do nível do mar (Figura 1). De acordo com IBGE (2015), 

Ilha Solteira apresenta uma população estimada de 26.344 habitantes e uma área de 

unidade de 654,641 Km2. 

 

 
Figura 1. Mapa da localização do município de Ilha Solteira, Noroeste do Estado de 

São Paulo. Fonte: Queiroz (2008). 

  

A área do município escolhida para o desenvolvimento do presente trabalho foi a 

Microbacia do Córrego Caçula que abrange aproximadamente 5.096,46 hectares. Esta 
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microbacia engloba uma porção urbana (Bairro Jardim Aeroporto), uma porção 

periurbana (chácaras), localizada no Bairro do Ipê, abrigando uma das nascentes do 

Córrego do Ipê, afluente do Córrego Caçula e uma porção rural, localizada na 

propriedade da Gleba A do Bairro Cinturão Verde, Assentamento Estrela da Ilha, além 

de grandes propriedades (Fazendas Lagoinha, Bacuri, Santa Pedrina, Caçula, Santa 

Edwirges e Santa Maria II) que rodeiam o núcleo urbano. As distâncias entre estas 

propriedades e os núcleos urbanos variam de 1 a 20 km em média. 

 

2.2 Coleta de dados 

 

Para avaliar o perfil socioeconômico das propriedades rurais da área de estudo, 

formulou-se um questionário que abordou questões relacionadas à faixa etária dos 

moradores das propriedades rurais, nível de escolaridade, renda familiar, produção 

vegetal e animal nas propriedades.  

Os formulários foram aplicados no ano de 2013 em 25 propriedades rurais 

escolhidas de forma aleatória, incluindo pequenas, médias e grandes. As questões foram 

respondidas junto aos responsáveis pelas propriedades (proprietários e administradores) 

com caráter não apenas de entrevista, mas, sobretudo, de conversa informal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria das propriedades rurais visitadas na Microbacia do Córrego Caçula 

(60%) apresenta área de até 10 hectares, evidenciando propriedades de pequeno porte 

(Tabela 1). As pequenas propriedades localizadas na Gleba A do Cinturão Verde e 

Bairro do Ipê apresentam baixa produtividade e consequente baixa rentabilidade, 

características pertinentes a todas as propriedades que compõem a microbacia no Bairro 

Cinturão Verde.  

As demais propriedades localizam-se no entorno do município de Ilha Solteira - 

SP e apresentam influência da expansão urbana. Nessas propriedades, a pecuária de 

corte extensiva é a base do seu desenvolvimento. 
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Tabela 1. Área das propriedades rurais visitada no ano de 2013 na Microbacia 

Hidrográfica do Córrego Caçula, Ilha Solteira – SP. 

Área das propriedades (ha) Número de propriedades Porcentagem (%) 

Até 10 15 60 

10 a 50 4 16 

50 a 100 0 0 

100 a 500 3 12 

500 a 1000 0 0 

Maior que 1000 3 12 

Total 25 100 

 

 Em relação à faixa etária, verificou-se que a maioria dos moradores das 

propriedades rurais (23,4%) apresentam idade entre 40 a 50 anos. A faixa menos 

representativa foi a de 30 a 40 anos com 6,25% (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Faixa etária dos moradores das propriedades rurais visitadas no ano de 2013 

na Microbacia do Córrego Caçula, Ilha Solteira – SP. 
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Dentre os entrevistados, o nível de escolaridade em sua maioria ficou restrito ao 

ensino fundamental incompleto representado por 56% dos proprietários, 17% não 

concluíram o ensino médio, 16% possuem o ensino médio completo e 6% cursaram o 

ensino superior (Figura 3). Todavia, foi possível perceber que, ao contrário dos pais, a 

atual geração tem amplo acesso ao ensino fundamental, assim como ao ensino médio e 

os filhos dos produtores rurais estão cursando o ensino superior. 

Estes dados coincidem com as informações obtidas por Américo et al. (2012) em 

seu estudo no município de Dobrada – SP, no qual foi verificado baixa escolaridade dos 

produtores rurais (1° grau completo ou incompleto), o que representa 40,5% dos 

entrevistados.  

 
Figura 3. Nível de escolaridade dos moradores das propriedades rurais visitadas no ano 

de 2013 na Microbacia do Córrego Caçula, Ilha Solteira – SP. 

 

Na Figura 4 pode-se observar a renda familiar dos moradores, onde os valores e 

porcentagens incluem a renda total das famílias incluindo proprietários que obtém 

outras formas de renda, bem como, aposentadoria ou pensão, trabalho não agrícola e 

arrendamentos.  
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Figura 4. Renda familiar dos moradores das propriedades rurais visitadas no ano de 

2013 na Microbacia do Córrego Caçula, Ilha Solteira – SP. 
*SM: Salário Mínimo. 

 

Dos entrevistados, 28% possuem de 3 a 4 salários mínimos. A renda menos 

representativa foi acima de cinco salários mínimos com 8%. A produção agropecuária 

foi citada como fonte de renda em 34,4% das propriedades, seguida de trabalho não 

agrícola (28%), aposentadoria ou pensão (25%) e 9% citaram arrendamentos, como no 

caso das Fazendas Bacuri, Santa Edwirges e Santa Pedrina.  

De acordo com o observado por Martins et al. (2005), em Ilha Solteira - SP, 80% 

das propriedades investigadas apontaram como principal fonte de renda a agropecuária, 

de modo similar ao observado por Américo (2012) na região de Dobrada - SP e 

Carvalho et al. (2012) no município de Santa Rita do Passo Quatro - SP. 

Na Microbacia do Córrego Caçula não existe ainda nenhuma associação 

formada, apenas 20% das propriedades relataram dispor de alguma assistência técnica, 

fato este que prejudica a atividade agrícola no município. Verifica-se a tendência cada 

vez maior do pequeno produtor rural, desprovido de capital e assistência técnica, de 

arrendar suas terras para grandes produtores.  
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Sobre o uso e ocupação do solo, verificam-se principalmente grandes áreas de 

pastagem, a cultura de cana-de-açúcar e a expansão urbana (Bairros Nova Ilha e Ilha 

Bela) e consequentemente a redução das áreas de matas.  

As culturas de manga, banana, limão, pinha, uva, jabuticaba, laranja, acerola, 

coco, café, mamão, abacate, seringueira e caju são desenvolvidas em pequenas áreas das 

propriedades de pequeno porte e são destinadas ao autoconsumo e a comercialização. 

Enquanto que o milho e a cana-de-açúcar ocupam maior área e tem como principal 

destino a comercialização. 

De acordo com o trabalho desenvolvido por Santos & Hernandez (2013), não foi 

possível determinar áreas constituídas da cultura de cana-de-açúcar no ano de 1978 na 

Microbacia do Córrego do Ipê em Ilha Solteira - SP, evidenciando que a transformação 

de uso e ocupação do solo na região de Ilha Solteira se deu a partir de 2006, período que 

marcou a chegada da cultura da cana-de-açúcar na região.  

Acredita-se, que este fato possa estar fortemente relacionado com a construção 

da Usina Interlagos a atual Usina Santa Adélia Pioneiros, localizada na divisa entre Ilha 

Solteira e Pereira Barreto, que gerou nos pecuaristas da região a tendência em substituir 

a pecuária pela monocultura de cana-de-açúcar. 

No que diz respeito à produção animal, o rebanho predominante é o de bovinos 

(85,4%), seguido de aves (9%) (Figura 5). Os rebanhos, assim como a agricultura na 

região, são destinados principalmente à subsistência, havendo também um excedente a 

comercialização da produção principalmente nas grandes propriedades. Quanto às 

pequenas propriedades quando há necessidade de capital, realiza-se a venda de alguns 

animais para o levantamento de recursos financeiros. 
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Figura 5. Produção animal das propriedades rurais visitadas no ano de 2013 na 

Microbacia do Córrego Caçula, Ilha Solteira – SP. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo desenvolvido na Microbacia do Córrego Caçula, Ilha 

Solteira – SP, conclui-se que a região é caracterizada por propriedades agrícolas de 

pequeno porte (área de até 10 ha) que apresentam baixa produtividade e rentabilidade.  

 Os proprietários apresentam baixo nível de escolaridade que somado a 

deficiência de assistência técnica da região podem prejudicar a atividade agropecuária 

no município. Assim, é necessário a implementação de políticas públicas que 

incentivem e propiciem o desenvolvimento e manutenção das atividades agropecuárias 

na microbacia. 
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RESUMO 
Os consumidores de produtos de origem animal estão preocupados principalmente com 
a qualidade dos alimentos e com a sustentabilidade do sistema de produção. Portanto, a 
integração lavoura-pecuária é estudada em trabalhos científicos com intuito de melhorar 
a fertilidade do solo e recuperar áreas de pastagens degradadas, sendo considerado um 



748    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

sistema conservacionista. A introdução de leguminosas na integração lavoura-pecuária 
pode ser uma estratégia para elevar a qualidade do volumoso produzido para 
alimentação de ruminantes. Considerando-se a importância da alimentação na 
terminação de cordeiros em confinamento, são necessários estudos com volumosos 
provenientes de sistema lavoura-pecuária, visando identificar se há diferenças nas 
características da carcaça de ovinos. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de 
volumosos, produzidos em sistema de integração lavoura-pecuária, na dieta de cordeiros 
terminados em confinamento quanto às características da carcaça. Foram utilizados 24 
animais ½ Dorper ½ Santa Inês, distribuídos em três grupos experimentais: dieta com 
silagem de milho exclusivo, dieta com silagem de milho em consorcio com Urochloa 
brizantha cv. Marandu e dieta com silagem de milho em consorcio com Urochloa 
brizantha cv. Marandu e guandu-anão. As dietas não influenciaram o peso corporal em 
jejum dos cordeiros, dos cortes de carcaça (paleta e costelas), da carcaça quente e fria. 
Conclui-se que as dietas com silagens produzidas em sistema de integração lavoura-
pecuária não interferem na maioria das características da carcaça de cordeiros 
terminados em confinamento, podendo ser uma alternativa sustentável de produção 
principalmente para agricultura familiar e pequenas propriedades. 
 

Palavras-chave: integração lavoura-pecuária, ovinocultura, produção agropecuária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1960 até 1980, a agricultura brasileira atravessou um forte 

processo de transformação, crescendo a taxas expressivas, alterando suas fontes de 

crescimento. Neste período de transformações, a produtividade da terra e do trabalho 

passaram a fazer parte da dinâmica de crescimento do setor. Essas transformações 

foram possibilitadas, em grande parte, por uma estratégia bem definida de 

modernização agrícola (Conceição & Conceição, 2014). O eixo central desta estratégia 

foi à expansão do crédito rural subsidiado destinado à aquisição de insumos modernos, 

aliada a um processo intenso de substituição de importações, tanto na área mecânica 

quanto na área química de insumos agrícolas. Segundo os autores supracitados, esse 

processo contribuiu para a consolidação do setor de insumos modernos, que se 

desenvolveu na esteira da expansão da área plantada, dos incentivos à produção 

doméstica de insumos, do incremento do volume de crédito seletivo e da dinamização 

na comercialização agrícola, favorecidas por um mercado em expansão.  

Guilhoto  et al. (2007) concluíram no seu estudo, mesmo sob adversidades como 

insuficiência de terras e capital, dificuldades no financiamento, baixa disponibilidade 

tecnológica e fragilidade da assistência técnica, o peso da agricultura familiar para a 
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riqueza do Brasil é representativo e não perdeu sua força nos últimos anos. Mas o 

processo de modernização da produção rural, muitas vezes, beneficia mais a produção 

patronal do que a familiar, além disso, a divergência, em termos de tamanho, capital e 

tecnologia, tornam as prioridades de cada produtor familiar diferentes. Embora existam 

grupamentos locais, como associações e cooperativas que auxiliam o sistema familiar 

em algumas regiões, eles são totalmente inexistentes em outras. Cabe, não apenas ao 

governo, mas a toda a sociedade melhorar o direcionamento de políticas, com ênfase no 

familiar.  

Os resultados do estudo de Guilhoto  et al. (2007) ajudam a entender a 

importância estratégica da agricultura familiar, destacando que, além de seu 

fundamental papel social na mitigação do êxodo rural e da desigualdade social do 

campo e das cidades, este setor deve ser encarado como um forte elemento de geração 

de riqueza, não apenas para o setor agropecuário, mas para a própria economia do país.  

Esforços também devem se concentrar na definição de regiões e especificação de 

produtos, cuja produção adere-se ao perfil familiar. Cultivos e criações, que dependem 

de mão de obra mais intensificada ou que estão presentes em áreas que impossibilitam o 

uso da mecanização, devem ser entendidos como alvos aos programas de auxílio à 

produção familiar. 

O pequeno agricultor ocupa papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o 

mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), 

carne de aves (50%) e milho (46%) são alguns grupos de alimentos com forte presença 

da agricultura familiar na produção (BRASIL, 2015). Sendo que a agricultura familiar 

produz em torno de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros atualmente. 

A agricultura familiar tem incentivos do governo do Brasil e muitos estudos 

científicos desenvolvem tecnologias que auxiliam o produtor rural. Atualmente, vários 

trabalhos de pesquisa no Brasil tem avaliado o sistema de integração lavoura-pecuária 

como fonte de renda alternativa.  

A integração lavoura-pecuária pode ser definida como a diversificação, rotação, 

consorciação e/ou sucessão das atividades de agricultura e de pecuária dentro da 

propriedade rural (Alvarenga & Noce, 2005), constituindo um mesmo sistema, de tal 

maneira que há benefícios para ambas. Além da diversificação das atividades e 

recuperação dos solos degradados ou em processo de degradação, o sistema integrado 
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também pode ser utilizado para confecção de silagem, evitando a escassez de alimentos 

para os animais durante a entressafra. Dentre as culturas mais utilizadas nos consórcios 

para a confecção de silagem, o milho (Zea mays) se destaca em virtude de suas 

características fermentativas, devido ao elevado teor de carboidratos solúveis (Pires et 

al., 2009). 

O esgotamento da fertilidade do solo, em consequência da ausência de reposição 

de nutrientes, tem sido apontado como uma das principais causas da degradação de 

pastagens cultivadas no Brasil (Costa et al., 2009). Como alternativas para minimizar 

este problema têm surgido novas práticas culturais, que se baseiam no cultivo 

simultâneo de espécies, sendo considerado um sistema de produção sustentável. 

 No sistema de integração lavoura-pecuária, o consorcio de gramíneas 

com leguminosas para a confecção de silagem, visa à melhoria do valor proteico, 

podendo reduzir os custos com a alimentação, visto que os alimentos concentrados 

constituem a fração mais onerosa da dieta, devendo ser utilizados somente para corrigir 

as deficiências nutritivas dos alimentos volumosos fornecidos aos ruminantes (Oliveira 

et al., 2005).  

Pesquisas em busca de alternativas para volumosos de melhor qualidade são 

fundamentais para a eficiência dos sistemas de produção de cordeiros principalmente na 

agricultura familiar e nas pequenas propriedades rurais, principalmente para o 

confinamento, pois a alimentação representa um dos maiores custos neste sistema.  

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de volumosos, provindo de um 

sistema de integração lavoura-pecuária, na terminação de cordeiros em confinamento 

sobre as características da carcaça. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local do estudo 

 

O confinamento dos cordeiros foi conduzido no Laboratório de Campo de 

Produção de Ovinos e Caprinos da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), localizada no município de Ilha Solteira 

(Figura 1), Estado de São Paulo (20°22’S e 51°22’W, altitude de 335m), de acordo com 



Atas  Proceedings    |    751

 Agricultura familiar e Agricultura biológica – multifuncionalidade e sustentabilidade  C05

as normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), sob Protocolo Nº 

07/2014/CEUA. 

 
Figura 1. Mapa da localização do município de Ilha Solteira, Noroeste do Estado de 

São Paulo, Brasil. Fonte: Queiroz (2008). 

 

O volumoso foi produzido na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão no Setor 

de Produção Vegetal, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), 

localizada no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul, Brasil (20°18’S e 51°22’W, 

altitude de 370 m).  

O solo da área experimental do sistema de integração lavoura-pecuária, segundo 

o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006) é um LATOSSOLO 

VERMELHO distroférrico típico muito argiloso.  

O tipo climático da região é Aw, caracterizado como tropical úmido com estação 

chuvosa no verão e seca no inverno, segundo classificação de Köppen. Os valores de 

precipitação pluvial (mm) e temperaturas (ºC) máxima, média e mínima da área de 

cultivo, durante o período de produção dos volumosos, constam na Figura 2. A área foi 

irrigada por aspersão (pivô central), considerando-se o intervalo hídrico ótimo para as 

culturas em estudo. 

 



752    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
Figura 2. Dados climáticos obtidos junto à estação meteorológica da Fazenda de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da FEIS/UNESP, Selvíria, Mato Grosso do Sul. Fonte: 

Unesp (2015). 

 

2.2 Desenvolvimento do trabalho 

 

Foram utilizados 24 cordeiros machos não castrados ½ Dorper ½ Santa Inês, 

com idade média de 2 meses e peso corporal inicial de aproximadamente 17 kg. Os 

animais foram mantidos em galpão coberto com piso de terra batida em gaiolas de 

madeira individuais (aproximadamente 1m2) de piso ripado, equipadas com comedouros 

individuais e bebedouros coletivos, onde permaneceram até atingirem 35 kg de peso 

corporal.  

A densidade de semeadura do milho foi em torno de 3,0 sementes por metro, 

almejando uma população em torno de 66.000 plantas, do Híbrido Simples DKB 390 

YG, recomendado para a região. Para o consórcio com a leguminosa, o guandu-anão 

(Fava Larga) foi semeado no mesmo momento do milho, nas entrelinhas, no 

espaçamento de 0,45 m, utilizando de 6 a 8 sementes por metro. Como adubação de 

semeadura foram aplicados 350 kg ha-1 do formulado 08-28-16. 

As sementes de Urochloa foram acondicionadas no compartimento do 

fertilizante da semeadora e depositadas na profundidade de 0,06 m, no espaçamento de 

0,45 m utilizando-se aproximadamente 7 kg ha-1 de sementes puras viáveis (VC de 

72%). Desta forma, as sementes do capim se localizaram abaixo das sementes de milho 
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e/ou do guandu-anão, seguindo as recomendações de Kluthcouski et al. (2000), com o 

objetivo de retardar a emergência da gramínea forrageira em relação às culturas 

produtoras de grãos a fim de diminuir a provável competição das espécies no período 

inicial de desenvolvimento das culturas. 

O milho em consórcio foi colhido quando as plantas de milho estavam com 35% 

de MS. O material foi picado com o auxílio do triturador em partículas médias de 2,5 

cm com colhedora de forragem JF-90, modelo Z-10 a 40 cm do nível do solo. O 

material foi ensilado em tambores de plástico de 200 litros, compactado por pisoteio e 

posteriormente vedados. Após a abertura dos silos, foram retiradas amostras para 

determinação da composição bromatológica das silagens (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Composição bromatológica (% MS) das silagens experimentais. 

  

Variável (%) 

 

     Silagens 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

braquiária 

Milho, braquiária e 

Guandu-anão 

Matéria seca original 
43,49 42,13 46,41 

Fibra insolúvel em detergente neutro 30,73 32,44 43,25 

Fibra insolúvel em detergente ácido 17,46 19,03 28,05 

Lignina 1,49 3,30 3,61 

Proteína bruta 7,50 7,90 7,30 

Extrato etéreo 3,92 3,88 3,38 

Cinzas 3,68 3,68 5,15 

Carboidrato não fibroso 54,17 52,10 40,92 

Nutrientes digestíveis totais 70,97 70,26 65,75 

 

No período pré-experimental, com duração de 14 dias, os animais foram 

pesados, identificados e suas fezes coletadas para análise de OPG (ovos por grama de 

fezes), através da técnica descrita por Gordon e Whitlock (1939). Após a vermifugação 

com anti-helmíntico, os animais foram distribuídos nos tratamentos (dietas). As três 

dietas experimentais foram isoproteicas (18% PB na matéria seca) formuladas de acordo 

com o NRC (1985) e fornecidas na relação volumoso:concentrado 40:60 e denominadas 
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de tratamentos: silagem de milho exclusivo (SM), silagem de milho em consórcio com 

Urochloa brizantha cv. Marandu (SMU) e silagem milho em consórcio com Urochloa 

brizantha cv. Marandu e guandu-anão (SMUG). No período pré-experimental, também 

foi realizada a adaptação dos animais às dietas, utilizando-se uma quantidade inferior de 

ureia (0,5%) até atingir 1,5% da dieta total (Tabela 2), utilizada para ajustar os teores de 

proteína bruta (PB). 

 

Tabela 2. Ingredientes e composição nutricional (% MS) das dietas experimentais.  

       Dietas 

 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, Marandu e 

Guandu-anão 

Ingredientes (%)  

Silagem 40,00 40,00 40,00 

Farelo de soja 18,00 18,00 18,00 

Grão de milho moído 35,00 35,00 35,00 

Melaço 3,00 3,00 3,00 

Ureia 1,50 1,50 1,50 

Núcleo mineral (1) 2,50 2,50 2,50 

Nutrientes (%) 

Fibra insolúvel detergente neutro 24,10 24,78 29,11 

Proteína Bruta 18,25 18,41 18,17 

Extrato etéreo 3,76 3,75 3,55 

Matéria mineral 6,21 6,20 6,79 

Carboidrato não fibroso 43,68 42,87 38,38 

Nutrientes digestíveis totais 73,74 73,45 71,65 
(1)Núcleo mineral (nutrientes/ kg): cálcio 155g; fósforo 65g; enxofre 12g; magnésio 6g; sódio 

115g; cobalto 175mg; cobre 100mg; ferro 1.000mg; flúor 650mg; iodo 175mg; manganês 

1.400mg; níquel 42mg; selênio 27mg; zinco 6.000mg. 

 

No período experimental, os animais receberam duas refeições diárias, as 6:30 e 

as 16:00 horas, registrando-se as quantidades de volumoso e concentrado ofertadas e as 

sobras no dia seguinte, admitindo-se 10% de sobras. A mistura do volumoso e 
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concentrado foi realizada manualmente no momento da alimentação. Retirou-se duas 

vezes por semana amostras das silagens e do concentrado, visando maior 

homogeneidade do material fornecido aos animais durante todo o experimento, 

enquanto as sobras foram amostradas e pesadas diariamente, formando-se amostras 

compostas no início, meio e fim do experimento. 

As amostras de silagem e as sobras foram secas em estufa de ventilação forçada 

a 60-65ºC por 72 horas. Após a secagem, as amostras foram moídas em moinho de faca 

(Willey) com peneira de crivo de 1 mm e analisadas para a determinação dos teores de 

matéria seca (MS) na estufa de ventilação forçada a 105ºC por 24 horas. Destas 

amostras foram analisados os teores de proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), cinzas 

(CZ), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA), conforme procedimentos descritos por Silva & Queiroz (2006), das silagens, 

concentrado e sobras. 

Antes do abate os animais foram pesados e permaneceram em jejum de 16 horas 

de dieta sólida. O abate foi efetuado após insensibilização com eletronarcose, quando 

então foram seccionadas as veias jugulares e as artérias carótidas para sangria.  Após a 

retirada da pele, evisceração e retirada da cabeça e extremidades dos membros, as 

carcaças foram pesadas e transferidas para câmara frigorífica a uma temperatura média 

de 4 °C por aproximadamente 24 horas. Ao final desse período, as carcaças foram 

seccionadas longitudinalmente ao meio e pesadas, dividida em cinco regiões anatômicas 

(Figura 3): paleta, pescoço, costelas, lombo e perna (Colomer-Rocher, 1986), as quais 

foram pesadas individualmente (cortes da carcaça direita).  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três tratamentos e 

oito repetições, como critério de blocos foi utilizado o peso corporal dos animais (±17 

kg). As variáveis analisadas na carcaça foram submetidas à análise de variância 

utilizando o procedimento do Statistical Analysis System (2002). As médias dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 3.  Cortes da meia carcaça direita dos animais experimentais. Fonte: Adaptado 

de Pinheiro (2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as características de carcaça dos cordeiros 

alimentados com as diferentes silagens produzidas em sistema de integração lavoura-

pecuária. A dieta influenciou (P<0,05) o peso de carcaça quente dos cordeiros, sendo 

superior para os animais do tratamento SM (Tabela 3) em relação aos cordeiros do 

tratamento SMU. No entanto, não houve variação (P>0,05) no peso corporal em jejum  

dos cordeiros e de carcaça fria entre os tratamentos experimentais. Cunha et al. (2001) 

testando silagens de milho, sorgo e feno de Coast-cross na alimentação de cordeiros, 

encontraram valores próximos das características da carcaça aos encontrados neste 

trabalho (Tabela 3).  

 

 

 



Atas  Proceedings    |    757

 Agricultura familiar e Agricultura biológica – multifuncionalidade e sustentabilidade  C05

Tabela 3. Características da carcaça de cordeiros alimentados com silagens produzidas 

em sistema de integração lavoura-pecuária. 

Variável em kg 
Dietas CV (%) 

SM SMU SMUG  

Peso corporal em jejum  35,08 33,60 34,26 3,52 

Peso de carcaça quente  16,62 a 15,55 b 16,00 ab 5,00 

Peso de carcaça fria  16,37 15,43 15,85 5,12 
Médias seguidas de letras diferentes na linha, diferem entre si (P<0,05) pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. CV= coeficiente de variação. SM = silagem de milho exclusivo, SMU = 

silagem de milho, Urochloa brizantha cv. Marandu, SMUG = silagem de milho, Urochloa 

brizantha cv. Marandu e guandu-anão.  

 

Os resultados da Tabela 3 indicam que as carcaças apresentaram a mesma 

capacidade de desenvolvimento e crescimento de tecidos, independentemente da dieta 

utilizada. Não foi observado efeito significativo (P>0,05) da dieta para o peso dos cortes 

da paleta e das costelas (Tabela 4). Oliveira et al. (2002) avaliaram os cortes comerciais 

da carcaça de cordeiros Santa Inês e Bergamácia alimentados com diferentes dietas e 

também não observaram efeito da alimentação no peso destes cortes comerciais. 

 

Tabela 4. Peso dos cortes comerciais da meia carcaça direita de cordeiros alimentados 

com silagens produzidas em sistema de integração lavoura-pecuária. 

Variável em kg 
Dietas CV (%) 

SM SMU SMUG  

Pescoço  0,81a 0,69b 0,69b 8,56 

Paleta 1,56 1,47 1,52 7,93 

Costelas 2,09 2,13 2,06 7,77 

Lombo  0,97a 0,85b 0,86b 11,38 

Perna 2,73a 2,54b 2,67ab 5,53 
Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. CV= coeficiente de variação. SM = silagem de milho exclusivo, SMU = silagem 
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de milho, Urochloa brizantha cv. Marandu, SMUG = silagem de milho, Urochloa brizantha cv. 

Marandu e guandu-anão. 

 

O peso dos cortes comerciais (pescoço, lombo e perna) dos cordeiros 

alimentados com silagens produzidas em sistema de integração lavoura-pecuária, 

diferiram significativamente entre os tratamentos experimentais (Tabela 4).  

O cordeiro é a categoria animal que fornece carne de melhor qualidade, maiores 

rendimentos de carcaça e maior eficiência de produção. Dentre os sistemas de 

terminação de cordeiros, o confinamento pode ser a melhor alternativa para 

potencializar a alta velocidade de crescimento que essa categoria animal apresenta. No 

entanto, este sistema apresenta altos custos de produção, principalmente aqueles 

relacionados à alimentação, que constitui um fator determinante no aspecto financeiro 

(Barros et al., 2009). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As dietas com silagens produzidas em sistema de integração lavoura-pecuária 

não interferem na maioria das características da carcaça de cordeiros terminados em 

confinamento podendo ser uma alternativa sustentável de produção, principalmente para 

agricultura familiar e pequenas propriedades. 
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PRODUTORES DE PÊSSEGO DA BEIRA INTERIOR: 
CARACTERIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO 
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CRISTINA RAMOS2, FRANCISCO VIEIRA3 & CATARINA GAVINHOS 1 
1Instituto Politécnico de Castelo Branco; Escola Superior Agrária; Unidade 
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2APPIZÊZERE – Associação de Proteção e Produção Integrada do Zêzere 

3AAPIM – Associação de Agricultores para a Produção Integrada de Frutos de 
Montanha 

 

Resumo 

Na Beira Interior a cultura do pessegueiro desempenha um importante papel na 
economia regional: de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (2015), 
a área de pessegueiro é de 1.630 ha e a produção ascende às 20.206 t, sendo a principal 
região produtora de pêssego a nível nacional. No entanto, a fileira do pêssego encontra-
se, ainda, pouco estudada o que dificulta a escolha de instrumentos potenciadores do seu 
desenvolvimento. 
No sentido de aprofundar o conhecimento e testar técnicas culturais inovadoras na 
cultura do pessegueiro, contribuindo assim para a valorização global da fileira, surge o 
projeto de investigação “ + Pêssego – Inovação e Desenvolvimento na Cultura do 
Pessegueiro na Região da Beira Interior”, financiado pelo programa PRODER e que 
integra um conjunto de instituições ligadas à produção, prestação de serviços, ensino e 
investigação. 
O ponto de partida do projeto consistiu na realização de um inquérito por entrevista com 
o objetivo de recolher elementos que permitissem a caracterização dos produtores e das 
suas explorações, incluindo o perfil técnico-produtivo e o acesso aos mercados. 
O inquérito decorreu entre abril e junho de 2015; foi utilizada a técnica de amostragem 
por julgamento tendo sido inquiridos 51 produtores, na sua maioria associados da 
APPIZÊZERE e da AAPIM, associações que colaboraram na escolha dos produtores a 
inquirir. Esta amostra representa 1.007,7 ha e corresponde a 62% da área total de pomar 
de pessegueiro na Beira Interior. 
Os dados recolhidos foram sistematizados e submetidos ao programa de tratamento 
estatístico SPSS para serem analisados. 
A análise dos dados permitiu identificar as variáveis que melhor permitem caraterizar e 
segmentar os produtores de pêssego da Beira Interior: a natureza jurídica do produtor e 
a dimensão física da exploração confirmam-se como os principais fatores de 
diferenciação. 
 
Palavras-chave: Beira Interior, Pêssego, Produtores, Segmentação. 
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1 – Introdução 

 

A Beira Interior é a principal região produtora de pêssego em Portugal, concentrando 

45,2% da área e 49,2% da produção em 2014 (Quadro 1). Seguem-se o Ribatejo e 

Oeste, com 18,8% da área e 12,7% da produção e o Alentejo, com 13,2% da área e 

25,4% da produção. A produtividade regional, em 2014, cifrou-se nas 12,4 t/ha.  

 

Quadro 1 - Área, produção e produtividade em Portugal em 2014, por região agrária 

REGIÃO AGRÁRIA 
ÁREA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE 

ha % t % kg/ha 
Entre Douro e Minho 78 2,2 272 0,7 3 479 
Trás-os-Montes 398 11 1 228 3 3 084 
Beira Litoral 163 4,5 1 135 2,8 6 964 
BEIRA INTERIOR 1 630 45,2 20 206 49,2 12 394 
Ribatejo e Oeste 677 18,8 5 213 12,7 7 701 
Alentejo 477 13,2 10 447 25,4 21 910 
Algarve 181 5 2 524 6,1 13 943 
Açores 0 0 0 0 0 
Madeira 6 0,2 29 0,1 4 762 
Portugal 3 610 100 41 054 100 11 371 
 

 

Segundo o Recenseamento Agrícola de 2009 existiam, na Beira Interior, 1584 

explorações agrícolas com produção de pêssego que se repartiam pelas classes de área 

apresentadas na Quadro 1 . 
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Figura 1 - Explorações e área (%) na Beira Interior em 2009 

Fonte: INE (2011) 
 

Fonte: INE (2015, 2015a) 
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A análise da Figura 1 permite constatar que a área de produção de pêssego está 

concentrada, sobretudo, nas explorações com “5 a 20 ha” (35%) e com “20 a 50 ha” 

(31%), o que indica uma prevalência de explorações de média dimensão, dirigidas para 

o mercado de larga escala. 

Apesar da sua importância na economia regional, potenciada pela conclusão do regadio 

da Cova da Beira que permitiu a expansão da área de pomar, a fileira do pêssego 

permanece pouco estudada quer do ponto de vista agronómico quer do ponto de vista 

económico.  

No sentido de aprofundar o conhecimento e testar técnicas culturais inovadoras na 

cultura do pessegueiro, contribuindo assim para a valorização global da fileira, surge o 

projeto de investigação “ + Pêssego – Inovação e Desenvolvimento na Cultura do 

Pessegueiro na região da Beira Interior”, financiado pelo programa PRODER e que 

integra um conjunto de instituições ligadas à produção, prestação de serviços, ensino e 

investigação.  

Para recolher informação relevante que possibilitasse a caracterização dos produtores de 

pêssego da Beira Interior e respetivas explorações agrícolas foi realizado um inquérito 

ao produtor que, também permitiu apreender a dinâmica de evolução desta atividade 

produtiva: assim, verificou-se que 59% das explorações aumentaram a área de pêssego 

desde o Recenseamento Agrícola de 2009 e que 20% das explorações inquiridas 

iniciaram a sua atividade após essa data, tratando-se na sua maioria de jovens 

agricultores que beneficiaram dos apoios da Política Agrícola Comum à instalação e ao 

investimento. 

 Tendo em conta que nos próximos 2 anos, 27% dos produtores pensam aumentar a área 

de pomar de pessegueiro e 47 % pensam reconverter pomares já existentes, é de prever 

que se continue a assistir a um forte dinamismo da cultura na região com o consequente 

aumento da componente frutícola (essencialmente prunóideas) no VAB regional (Dias, 

C. et. al, 2015). 

 

2 – Objetivos e Metodologia de Investigação 

 

Para definir formas de intervenção que permitam valorizar a fileira do Pêssego na Beira 

Interior é necessário conhecer e caracterizar os principais agentes que nela operam. Os 
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produtores constituem o elo inicial da fileira sendo responsáveis pela quantidade e 

qualidade do produto que chega ao mercado e, assim sendo, foi este o primeiro grupo de 

atores a ser estudado. 

O objetivo desta investigação prende-se com a caracterização e segmentação dos 

produtores de pêssego da região de modo a que, posteriormente, possam ser sugeridas 

formas e instrumentos de intervenção que ajudem a melhorar os pontos críticos da 

fileira e, assim, contribuir para o aumento da rentabilidade individual das explorações 

agrícolas e, globalmente, potenciar o desenvolvimento deste território rural. 

Os dados primários foram obtidos através de um inquérito por entrevista que se realizou 

entre Abril e Junho de 2015. Foi utilizada a técnica de amostragem por julgamento 

tendo sido inquiridos 51 produtores, na sua maioria associados da APPIZÊZERE e da 

AAPIM, associações que colaboraram na escolha dos produtores a inquirir. 

Como condição de partida apenas foram inquiridos produtores que explorassem uma 

área de pomar de pessegueiro superior a 2 ha; o objetivo foi selecionar os produtores 

com orientação clara para o mercado. 

Assim, trabalhou-se com uma amostra constituída por 51 produtores, que exploram uma 

área de 1007,7 ha de pomar de pessegueiro; esta área inquirida corresponde a 62% da 

área total de pomar de pessegueiro na Beira Interior, referenciada pelo INE (INE, 2015). 

Os dados recolhidos foram sistematizados e submetidos ao programa de tratamento 

estatístico IBM SPSS Statistics 21 para serem analisados. 

As variáveis escolhidas como mais representativas para este estudo foram objeto de uma 

estatística descritiva inicial que permitiu identificar duas variáveis como potenciais 

agregadoras de produtores com características semelhantes. Foram elas, a natureza 

jurídica do produtor e a área total da exploração nas classes definidas. 

Contruíram-se tabelas de contingência destas variáveis com todas as outras realizando o 

teste de independência do Chi-Quadrado, com níveis de significância de α=5% e 

α=10%. Sempre que o teste indicou a existência de relação entre variáveis foi feita uma 

análise das tabelas e dos gráficos para identificar qual a relação existente entre as 

variáveis. 

Futuramente pretende-se usar o método de análise de correspondência para completar 

estes resultados.   
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Nesta comunicação apenas será abordada a variável natureza jurídica do produtor. 

 

3 - Resultados e Discussão 

 

No que respeita à natureza jurídica do produtor, a amostra inquirida estratifica-se do 

seguinte modo: 41% são sociedades, 28% produtores singulares empresários e 21% 

produtores singulares autónomos. 

As sociedades destacam-se relativamente aos produtores singulares face a um conjunto 

de variáveis que seguidamente se apresentam. 

No que respeita à dimensão da exploração verificou-se que as sociedades exploram 

áreas maiores; todas as explorações na classe de área “+ de 50 ha” são sociedades não 

se registando qualquer ocorrência de produtores singulares.  

Em consequência da dimensão, o volume de emprego gerado por estas empresas é 

significativamente maior do que o gerado por outras explorações; as sociedades 

empregam, em termos médios, mais do que 3 trabalhadores permanentes enquanto que 

os produtores singulares empresários empregam 1 trabalhador. 

Igualmente em consequência da dimensão encontramos um elevado número de 

variedades de pêssego, nectarina e pavia. Esta diversidade justifica-se pelo fato dos 

produtores pretenderem alargar a época de produção e assim coexistem variedades 

precoces, de estação e tardias e também porque a diversidade é um fator minimizador 

do risco sempre presente na atividade agrícola. 

Os pomares jovens (pomares com menos de 2 anos) encontram-se, fundamentalmente, 

em explorações societárias o que indica que os novos investimentos estão a ocorrer em 

explorações com esta natureza jurídica.   

Outro fator diferenciador é o tipo de certificação (da produção) que é efetuada (Figura 2); 

apenas as sociedades usam um referencial duplo de certificação: Proteção Integrada e 

Globalgap o que parece evidenciar que estas empresas tem uma maior participação no 

mercado internacional mais exigente do que o mercado nacional em termos de 

informação ao consumidor. 
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Figura 2 - Frequência de tipos de certificação por natureza jurídica do produtor 

 

No que respeita aos canais de escoamento da produção (Figura 3) verificamos 

igualmente diferenças entre as sociedades e as outras empresas.  

Os canais de escoamento indústria e retalho organizado (grandes superfícies) são mais 

utilizados pelas sociedades do que pelas outras empresas o que se justifica uma vez que, 

quer a indústria quer o retalho organizado compram grandes quantidades que só podem 

ser satisfeitas por explorações de maior dimensão uma vez que são pouco significativas 

as estruturas coletivas de concentração da produção. 

No entanto o principal fator diferenciador prende-se com a comercialização através de 

organizações de produtores (OPs); tal como se pode constatar na Figura 3, as OPs 

constituem o principal canal de escoamento da produção das sociedades, enquanto que, 

os produtores singulares empresários optaram por constituir unidades de embalamento e 

comercialização próprias e os produtores singulares autónomos continuam a vender a 

sua produção a agentes intermediários. 
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A importância das OPs para as sociedades pode ser justificada pelo facto da política 

pública de apoio ao investimento majorar os apoios a explorações que integram OPs e 

tal como foi referido anteriormente os novos investimentos em pomares estarem a ser 

efetuados em explorações societárias. 
 

 
Figura 3 - Frequência dos canais de escoamento por natureza jurídica do produtor 

 

O fato das OPs constituírem o principal canal de escoamento da produção permite 

interpretar os dados constantes da Figura 4 nomeadamente a elevada frequência de 

sociedades que afirmam não calibrar a produção: com efeito, a calibração não ocorre 

nas explorações agrícolas mas sim nas OPs. 

 O investimento estruturante em equipamento de calibração é, assim, uma estratégia de 

eficiência coletiva, particularmente importante em territórios de baixa densidade como é 

o caso da Beira Interior. 
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Figura 4 - Frequência de modo de calibração por natureza jurídica do produtor 

 

No que respeita ao transporte da produção - Figura 5 – verifica-se que as sociedades 

dispõem de transporte frigorífico próprio, o que se justifica pelo volume de produção e 

pela necessidade de cumprir os critérios de qualidade exigidos quer pelas OPs quer pelo 

retalho organizado. 
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Figura 5 - Frequência do tipo de transporte por natureza jurídica do produtor 

 

4 – Conclusões 

 

A investigação efetuada identificou a natureza jurídica do produtor como uma das 

variáveis explicativas da diferenciação entre produtores de pêssego na região da Beira 

Interior. As principais diferenças encontram-se ao nível da estrutura física da exploração 

(dimensão, número de trabalhadores, idade dos pomares e número de variedades 

existentes) e ao nível da pós-colheita (certificação, canais de escoamento, calibração e 

transporte). 

Não se encontraram diferenças significativas nos itinerários tecnológicos de produção. 

Futuramente pretende-se identificar outros critérios que permitam segmentar os 

produtores e identificar os fatores críticos de sucesso, para que possam ser sugeridos 

modos de intervenção na fileira do Pêssego que potenciem a sua valorização, 

sustentabilidade e contributo para o desenvolvimento do território. 



774    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

10 
 

5 - Referências Bibliográficas 

 

Dias, C.; Alberto, D.; Gomes, P.G.; Barateiro, A.; Gomes, P.F. (2015), A Cultura do 
Pessegueiro na Região da Beira Interior – Elementos Caracterizadores da Produção, I 
Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias, 2-3 de dezembro, Bragança.  
 
Instituto Nacional de Estatística (2011), Recenseamento Agrícola 2009 – Análise dos 
Principais Resultados, INE, Lisboa. 
 
Instituto Nacional de Estatística (2015), Superfície das principais culturas agrícolas por 
localização geográfica, espécie e ano, (documento online) disponível em www.ine.pt, 
acedido em 17 de novembro de 2015. 
 
Instituto Nacional de Estatística (2015a), Produção das principais culturas agrícolas por 
localização geográfica, espécie e ano, (documento online) disponível em www.ine.pt, 
acedido em 17 de novembro de 2015. 
 
 



Atas  Proceedings    |    775

 Associativismo agrícola e dinamização do espaço rural  C06

1 

PRODUÇÃO DE COMMODITIES E REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

AGRÁRIO NO CERRADO. 

Luís Augusto Pereira Lima- UEMA-PPGCSPA (aplluis@yahoo.com.br) 

Benjamin Alvino de Mesquita-UFMA-PPGDSE (bamin@uol.com.br) 

A comunicação é produto de um projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de pós-

graduação da UFMA, com apoio financeiro da FAPEMA e tem por objetivo analisar as 

implicações do avanço recente (1990/2014) de grandes grupos nacionais e 

internacionais na produção de grãos e culturas industriais (algodão, cana-de-açúcar e

soja) em termos de organização do espaço agrário, particularmente, nas áreas do 

Cerrado do Piauí (PI) e Maranhão (MA). Ou seja, como essa situação do grande capital 

no campo tem repercutido na questão da reorganização produtiva setorial e seus 

desdobramentos ambientais em termos de degradação de novas áreas e no incremento 

do desmatamento, bem como que impacto trouxe essa avanço de monoculturas 

industriais como o algodão, cana-de-açúcar e soja para áreas tradicionalmente voltadas a

alimentos básicos como mandioca, arroz e feijão. Embora a presença de grandes 

empreendimentos em áreas periféricas não seja novidade, o atual padrão de expansão 

onde fundo de investimentos e empresas globais detêm o controle da produção, 

financiamento, comercialização e industrialização, o cenário passa a ser outro, 

principalmente porque ainda contam com as facilidades governamentais em termos de 

financiamento e incentivos fiscais e uma demanda externa por commodities favoráveis 

(MESQUITA, 2012). Metodologia. Para a consecução deste objetivo se utilizou 

fundamentalmente os dados secundários do IBGE, IPEIA, Ministério da Agricultura, da 

Pecuária e do Abastecimento (MAPA), mas também de relatório de pesquisa originários 

de visitas no Maranhão e Piauí e de literatura pertinente ao objeto pesquisado.

Resultados e conclusão. Registra-se um aumento no número de proprietários na região 

(PIMA) em detrimento do número de não proprietários (posseiros, arrendatários e 

parceiros), elevando assim, a relação entre proprietário e (não)-proprietários; Há um 

descompasso entre atividades do agronegócio e agricultura familiar, a primeira cresce 

de forma exponencial e a segunda aritmeticamente. Um número crescente de 

microrregiões do Maranhão e Piauí se especializam em soja e matérias-primas 

industriais. Há uma redução na área e produção com mandioca, feijão e arroz nestes 

estados. O percentual com soja (e, também de algodão e cana-de-açúcar) em relação à 
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lavoura temporária em cada estado é crescente e as relativas ao mercado interno é 

decrescente, no Piauí é superior a 40%e no Maranhão 29%. Espacialmente se percebe 

uma substituição da lavoura tradicional pelo agronegócio; A expansão vigorosa destas 

atividades tem reorganizado o espaço agrário, de um lado, a agricultura industrial 

ascendente e de outro a agricultura familiar declinante. A contribuição do agronegócio a 

economia local se faz de forma diferenciada e depende do peso e do grau de integração 

efetivado pelos monocultivos e, em cada estado tem uma especificidade que reflete na 

organização da estrutura produtiva do setor. O trabalho, além da introdução e 

considerações finais, o primeiro item sobre a evolução recente da fronteira agrícola do 

cerrado se recupera os antecedentes deste processo ao longo destes 20 anos, mormente 

no Piauí e Maranhão; em seguida se procura analisar o que ocorreu na organização e 

distribuição do espaço agrário nestes locais, com a dinâmica impostas pelos 

oligopólios que dominam o agronegócio e o seu desdobramento para as demais 

atividades. O último item (4º) versa sobre os efeitos desta expansão na devastação e 

consequentemente no desmatamento e na configuração setorial das economias 

envolvidas. 

Palavras-chave - Produção de commodities; ocupação do Cerrado; reorganização do 

espaço; produção de alimentos. 
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The evolution of the Portuguese processed tomato sector: export competitiveness 

 

Mª de Fátima Lorena de Oliveira; 1 

Mª Leonor da Silva Carvalho 2 
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2 ICAAM, Departamento de Economia, Universidade de Évora, Largo dos Colegiais 2, 7004-516 Évora, 
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Resumo 
A indústria de transformação do tomate é uma das mais importantes sectores da 
indústria alimentar em Portugal. Este trabalho tem por objetivo analisar a 
competitividade de exportação do tomate transformado Português, através de um 
conjunto de indicadores utilizados para medir a competitividade internacional entre 
1981-2013 A análise é realizada trianualmente, o desempenho competitivo das e os 
determinantes das exportações de tomate transformado são estudados. Portugal mantém 
a posição relativa em relação aos seus concorrentes mas o estudo revelou um declínio na 
competitividade internacional. No último período (2011-13), é possível observar uma 
ligeira melhoria no desempenho competitivo. O preço é uma variável para as 
exportações do tomate concentrado português. A diversificação de produtos aumentou, 
mas continua a ser marginal em relação a produção e exportação de tomate concentrado. 
Para o concentrado de tomate o comércio inter-industrial é dominante mas para os 
produtos de tomate observa-se o comércio intra-industrial horizontal. 
Palavras-chave: Tomate produtos, padrões de comércio, diferenciação do produto 

Abstract 

The industrial tomato sector is among the most important sectors of food industry in 
Portugal. This paper aims to examine the export competiveness of the Portuguese 
processed tomato, through a set of indicators used to measure international 
competitiveness, during the 1981-2013 periods through an analysis of three-year 
periods. The competitive performance and determinants of Portuguese tomato products 
exports are studied. Portugal maintains its relative position in relation to its competitors 
but the analysis reveals a decline in international competitiveness. At the latest period 
(2011-13), it is possible to observe a slightly improve in competitiveness. The price is 
important for Portuguese tomato pasta exports and the diversification on products 
increased but remains marginal to tomato pasta production and exports. For tomato 
pasta we observe almost inter-industry trade and for others tomatoes products a 
Horizontal intra-industry trade is observable.  
Key Words: Tomato products, patterns of trade, product differentiation 

Introduction 

The Tomato processing industry is a very important sector in Portuguese Food and 

Beverage industry (F&B), representing 1.2% of F&B industry sales in 2000/2002 
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period, having increased to 1.7% in the 2011/2013 period. The tomato industry 

presented an Annual Growth Rate (AGR) of 6% in the sales between 2000(03), 3% 

above the F&B sector (INE database) and, in 2011-2013, represented 7.5% of the 

Portuguese food and animals exports The bulk of Portuguese tomato crop is the region 

of “Alentejo” with 77% and “Lisboa” with 21% of total crop production. The 

Portuguese production of raw tomatoes for processing have risen from 732 thousand 

tons in 1993(95) to 1.084 thousand tons in 2011(13) representing an annual growth rate 

of 2%. Portugal is the eighth major producer of raw tomato for processing with 3% of 

world production and the fifth major exports of tomato pasta with 7% of world exports. 

Other tomato products have a lesser important impact on the exports. Tomato pasta 

exports represented in average 96% of the total tomato products in value for 2011(13) 

while the tomato peeled represented 4%, meaning an increase when compared to the  

previous period (from 1992 to 2007 the weight of tomato peeled on total of tomato 

products exports was about of 2% in average terms). The weight of tomato juice was, in 

average, 0.05% of total tomato products exports. The weight of tomato pasta trade in 

relation with others tomato products is evident. 

In the world, the AGR (centered averages) the production of raw tomato for processing 

has decreased in the last period. During the period 1993(05) to 2011(13) was of 2% but 

in 2005(07) to 2011(13) those value decreased to 1%. It is important to make reference 

of new producer’s countries as Iran and the increased weight of China as tomato raw 

producer (2% in 1993/95 to 13% of world production in 2011/13). Portugal remains in 

place and weight of 3% of world production with a growth annual rate of 2% higher 

than the world (AGR of 1%). Related to the world export of tomato paste, the AGR of 

export value, between 1993(95) and 2011(13), was of 7% (centered averages) and in 

period 2005(95) to 2011(13) those value increased to 10%. There is an increased on 

annual growth rate in of value of exports for tomato pasta but a decreased on annual 

growth rate of raw tomatoes production. The world trade of processing tomatoes has 

increased at a higher rate than the raw tomato production. In 1993(95), Portugal exports 

94.286 thousand US$ (9% of world exports of tomato pasta) and this figure rose to 

217.94 thousand US$ (7% of the world exports of tomato concentrate), i.e. an AGR of 

5% (average centered). We can emphasize the growth of China's exports, accounting for 

3% of world exports of tomato paste in 1993(95) and 29% in 2011(13). Iran is a 
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particularly interesting case. In 1993(95) was not part of the exporting countries, but in 

2011(13) represented 6% of world exports. In terms of decreasing importance of world 

exports of tomato pasta, it should be noted, countries such as Greece, it exported 

119.218 thousand US$ (11% of world exports) in 1993(95), but in 2011(13) this number 

decreased to 55.630 thousand US$ (2% of world exports). The consumption of tomato 

processed products becomes generalized and according to Tomato News “the tomato 

products that are consumed are less and less of local provenance” (Tomato News, 2014: 

35). The levels of consumption in Africa, South America continents as well as in the 

regions of the Middle-East and Asia-Pacific grew rapidly becoming the key drivers of 

global growth today and be at the same level of importance as the past regions of 

tomatoes products demand (Tomato News, 2014) 

This paper aims to examine the export competiveness of the Portuguese processed 

tomato trough a set of indicators used to measure international competitiveness during 

the 1981-2013 periods through an analysis of three-year periods. This paper is divided 

in 5 parts: introduction; methods and sources; theoretical frame and organizing 

concepts; results and discussion; conclusion.  

Methods and Sources 

There is no single measure or definition of competiveness and the competitiveness 

concept has undergone an evolution that follows the actual economic developments. 

The terminology applied to this concept is now of common use and presents conceptual 

and implementation difficulties. The paradigms of competitiveness have a different 

approach that depends on the sector, region and business dimension.  

In this paper we investigate the international competitiveness through indicators such 

as: Revealed Comparative Advantage (RCA) and its derived indicator; Grubel-Lloyd 

(GL) and the Fajnzylber (1991) model through the indicators of the efficiency and 

competitive position. In order to identify the factors influencing the tomato exports we 

will use a log linear type of demand function, (Shende and Bhole, 1999; Kunar, 2004; 

Kumar and Rai, 2007). The data for analysis applied in this study is based on secondary 

data of FAOSTAT and of the Instituto Nacional de Estatística, from 1981 to 2013. 
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Theoretical Frame and Organizing Concepts 

Although the research for competitiveness indicators has followed the evolution of 

economic theory itself, we still do not find consensus on an indicator of 

competitiveness. Buckley (1988) concluded that one variable does not capture all 

elements of the concept and Fischer and Schonberg (2007) provides an extensive review 

on the literature about the different methodologies to estimate competitiveness. The 

RCA index is a very common indicator to study competitiveness in all sectors and 

countries. The RCA index of country i for product j is often measured by the product’s 

share in the country’s exports in relation to its share in world trade: 

RCAij=(xij/Xit)/(xwj/Xwt), where xij and xwj are the values of country i’s exports of 

product j and world exports of product j, Xit and Xwt refer to the country’s total exports 

and world total exports. A RCA between zero and one indicates a comparative 

disadvantage and above one a comparative advantage in the product. RCA Index has 

been criticized for its poor empirical distribution characteristics: it does not have a 

stable distribution over time and it provides poor ordinal ranking property (Leromain 

and Gianluca, 2013). Despite this weaknesses, the RCA index will be applied along 

with the Growth Rate of RCA that reflects the export specialization level in one 

category of goods from one country (EU, 2007; Noeme and Oliveira, 2010). Several 

modifications have been suggested to overcome the former empirical weakness of the 

pure RCA index. Laursen (1998) and Dalum et. al. (1998) have obtained Revealed 

Symmetric Comparative Advantage (RSCA) expressed as (RCA-1)/(RCA+1). The 

magnitude of RSCA is about zero up to one. When RSCAij index of a country is above 

zero there is comparative advantage; if RSCAij is below zero there is comparative 

disadvantage for product j. As referred above, one indicator is not enough to understand 

and capture competitiveness assessment. The competitiveness and intra-industry are 

linked and the Grubel-Lloyd (GL) is, perhaps, the most commonly used statistical 

instrument for measuring intra-industry trade The GL is defined as: GL=[1-|Xij-

Mij|/(Xij+Mij)], where Xij is export of product j from country i and Mij is import of 

product j from country i (Latruffe, 2010). The GL values range from zero to one, with 

zero indicating that all trade taking place inside the product is inter-industry (either 

imports or exports of good i). The value one indicates an intra-industry trade (ITT) only 

(country simultaneously imports and exports within the same sector). Inter-industry 
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trade has its source in comparative advantage and the source of the intra-industry trade 

is different (Reinert, 2011). It is necessary to distinguish between two different types of 

intra-industry trade: the horizontal intra-industry trade (HIT) and the vertical intra-

industry (VIT). The HIT refers to the simultaneous exports and imports of goods 

classified in the same sector and at the same stage of processing associated with 

specialization in varieties, e.g. it includes trade of different varieties of similar products. 

In HIT goods differ because the goods have specific attributes but are similar in quality. 

The VIT has been treated differently in the international trade literature. Some authors, 

such as Greenaway and Milner (2003), consider the VIT as the simultaneous exports 

and imports of goods classified in the same sector but with specialization in different 

quality ranges. Reinert (2011), Turkcan and Ates (2011) describes that the source of 

VIT is in fragmentation or international production sharing (both exports and imports in 

a given sector at different stages of processing). In this paper, we consider that VIT is 

exports and imports of goods that are distinguished by quality. Starting from the 

assumption that differences in quality are reflected in differences in price, the unit value 

of export price of a particular good will be used to separate the VIT and HIT 

(Greenaway et al, 1994; 1995; Greenaway and Milner, 2003). This assumption is only 

acceptable with the most detailed trade data and there are several reasons leading to 

slight departures from a strict association of prices with quality (Fontané et al, 2006)  

If the difference in unit values is below a given threshold, the goods are considered to 

have the same quality otherwise they are considered as differentiated vertically 

(Amador and Cabral, 2009). Trade flows are defined as horizontally differentiated 

where the spread (α) in the unit value of exports relative to the unit value of imports is 

less than 15%: [(1/1+α) ≤Pxij/Pmij≤ (1+α)], where the Pxij is the unit value for exports, 

Pmij the unit value of import of good i for or from the partner of trade j. If the relative 

unit values are outside, these goods are considered verticality differentiated. The 

assumption for a =0,15 is that transport and freight costs alone do not cause a difference 

in the export and import unit values of no more than +/-15%. Otherwise quality 

differentiation will predominate and intra-industry will be of vertical type (Abd-el-

Rahaman, 1991; Greenaway, 1994; 1995; Fontané and Fredenberg, 1997; Fontoura and 

Vaz ,1999). 
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The GL index gives important information’s but has some limitations. Despite the 

ability to calculate the GL Index over time, it does not have the required dynamic 

properties. An increase or decrease in the GL Index is not necessarily associated with a 

corresponding increase or decrease in intra-industry trade (Marrewijk, 2008). In order to 

avoid repetitiveness on indicators we choose RSCA, GL and the Growth rate of RCA to 

measure international competitiveness.  

For a better understanding of trade performance the approach leading with the concepts 

of competitive position and efficiency will be explored (Fajnzylber, 1991; Mandeng, 

1991). If “si” is the share of total imports of product i (Mwi) in world imports (Mw), the 

competitive position is favorable if the growth rate (∆si) is positive between two 

periods, that is, ∆si>0 and unfavorable when ∆si<0. The efficiency (sij) means the 

relative share of exports of the country j of product i (Xij) in world imports of product i 

(Mwi). A country has high efficiency when the share of product j in the world imports 

of product j increased (∆sij>0) and less inefficient when ∆sij<0 (Carvalho, 2002). By 

combining the indicators of competitive position and efficiency, four situations may 

occur: Optimum, when the two concepts are favorable; Missed opportunities, if position 

is favorable but relative efficiency is low; Vulnerability, if relative position is 

unfavorable but efficiency is high and retreat situation the concepts are negative This 

approach will help to understand the measure of international competitiveness. To 

determine the factors affecting demand of export of tomato pasta, a regression analysis 

was carried out using the Ordinary Least Square (OLS), and an exponential function. 

The tomato pasta data will be used because this is the major product for exports and 

almost all the raw tomato is used for tomato pasta. 

4. Results and discussion 

The sales of processed tomato industry has dropped, between 2000 and 2007, but after 

2009 the industry showed an improvement in sales and in price per kilo (Figure 1). 
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Figure 1. Value of Sales and Price Sale for tomato products in Portugal (Euros; 
Euros/kg) at constant and current values 

 
Source: INE Data Base  

The exports are the main destination for Portuguese tomatoes products, almost 95% of 

the production of tomato pasta is exported. In 2011-13 (average values), the main 

Portuguese market, was United Kingdom (27%) of Portuguese tomato products 

exports), Japan (15%) followed by Spain with 13% (Aicep DataBase). In 2009, the 

three major clients were Netherlands, Spain and United Kingdom representing 59% of 

total exports. In 2013, the three major clients representing only 40%, showing an 

increase in market diversification. The recent development of exports of the tomato 

industry, does not reflect the increasing in the price per unit of exports, as well as an 

increase in the export quantities, but is associated with a slight geographical 

diversification of export markets, with the loss of relative weight of major European 

customers. 

A brief analysis of the trade balance for the food industry shows a positive trend 

towards reducing the negative values and the contribution of tomato products to reduce 

the deficit and the positive trend in the trade balance of the processed tomato sector 

To analyze the international competitive and export performance of Portuguese Tomato 

processed products, the export performance ratios were estimated (Table 1). We use the 

data of export and import issued by FAOSTAT database. The analysis was conducted 

considering average values of triennia from1981 to 2013. To build the RCA, RSCA and 

GL indicators the average value of imports and exports for each product for each time 

period (Table 1) was used. The results have indicated that RCA for the tomato pasta and 
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tomato products were greater than one, the country has a comparative advantage in 

tomato pasta and tomato products (all tomatoes products exports). It is important to 

refer that the RCA value has decreased from 1981-82 to 2004-06 for tomato pasta and 

for tomato products as a whole. The last triennium shows an improving on that value. 

The RCAs for tomato peeled were far less than unity, i.e., there is a comparative 

disadvantage. The RSCAs for tomato pasta and tomato products (as a whole) are near 

one, meaning that Portugal has a comparative advantage. For tomato juice, this value is 

negative and for tomato peeled the value was negative until 2011-13. For tomato juice, 

the results show that Portugal has not been competitive in exports. This indicates that 

Portugal was competitive for tomato pasta exports but was not competitive for tomato 

peeled and tomato juice, throughout the period of study. The GL index is almost zero 

for tomato pasta, but near one to other tomato products. It appears that we had almost 

pure inter-industry trade for tomato pasta and intra-industry trade for tomato peeled in 

2011-13 (GL: 0.96). For tomato pasta, this value indicates, for all trade taking place in 

the product, i.e. only exports or only imports, that Portugal is a net export in the sector. 

It is important to link these results with annex 1, indicating that the terms of trade have 

been deteriorated from 1999(01) to 2011(13) with a slightly improvement in the last 

period.  

Table 1. Revealed comparative Advantage (RCA), Revealed symmetric comparative 
Advantage (RSCA) and Grubel-Lloyd (GL): 1981(84)-2011(13) 

Periods 1981-84 1987-89 1993-95 1999-01 2005-07 2011-13 
1981(84)/ 
1987(89) 

1987(89)/ 
1993(95) 

1993(95)/ 
1999(01) 

1999(01)/ 
2005(07) 

2005(07)/ 
2011(13) 

Tomato Pasta Growth annual rate (centred average value)   
RCA 41,56 25,25 20,93 17,30 17,35 20,18 -8,0% -3,1% -3,1% 0,0% 2,6% 
RSCA 0,95 0,92 0,91 0,89 0,89 0,91 -0,5% -0,3% -0,3% 0,0% 0,3% 
GL  0,00 0,00 0,03 0,02 0,04 0,05 122,8% 63,1% -4,9% 7,3% 3,8% 

Tomato Peleed Growth annual rate (centred average value)  
RCA 0,34 0,31 0,50 0,86 0,70 3,09 -1,9% 8,5% 9,3% -3,2% 28,0% 
RSCA -0,49 -0,54 -0,37 -0,08 -0,18 0,42 1,6% -6,1% -23,3% 16,1%   
GL  0,00 0,63 0,74 0,75 0,52 0,90   2,7% 0,2% -5,8% 9,4% 

Tomato Juice Growth annual rate (centred average value)   
RCA 0,41 0,15 0,08 4,13 0,46 0,49 -15,2% -10,0% 92,4% -30,7% 1,2% 
RSCA -0,41 -0,73 -0,85 0,61 -0,37 -0,34 10,0% 2,5%     -1,4% 
GL  0,00 0,87 0,47 0,23 0,76 0,84   -9,7% -11,2% 21,7% 1,7% 

Tomato Products (all products) Growth annual rate (centred average value) 
RCA 29,99 16,75 14,06 12,14 12,12 14,74 -9,2% -2,9% -2,4% 0,0% 3,3% 
RSCA 0,94 0,89 0,87 0,85 0,85 0,87 -0,9% -0,4% -0,4% 0,0% 0,5% 
GL  0,00 0,02 0,09 0,09 0,14 0,16 238,4% 27,8% 0,0% 8,6% 1,6% 

Source: FAOSTAT 
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For tomato juice and tomato peeled, the GL index indicate that there is intra-industry 

trade, simultaneously for import and export of similar types of goods or services. A 

large number of empirical studies divides the total flows in HIT and VIT, assuming that 

quality differences are reflected in price differences, information on unit values of 

exports and imports (annex 1). HIT and VIT are empirically identified by these 

differences. Analyzing the intra-industry trade for tomato peeled and tomato juice 

during the period 1987(89) to 2011(13), it can be seen on annex 1 that, the terms of 

trade (Pxi/Pmi) from 1987(89) to 1999(01) for the tomato peeled are higher than one 

and for tomato juice these value is higher than one in the last two periods. If we 

consider the value in all periods, they are within the interval defined above (15%). That 

means that the trade of tomato peeled and tomato juice is horizontally differentiated. 

Trade of those products is basically determined by consumer preferences for products 

with specific attributes. However for tomato juice in the period 2011(13), the trade is 

clear to be vertically differentiated by quality preferences. 

The performance analysis in the last decade 2005(07)-2011(13) indicates that the 

Portuguese agricultural sector is in optimal situation, according to the classification of 

Fajnzylber (1991).  

From 2005(07) to 2011(13) the share of Portuguese agriculture (Food and animals) 

exports in agriculture (Food and animals) imports of the world increased from 0.28% to 

0.33% (Δsij “efficiency” = 2.4%, Δsij> 0). If we consider the total world imports, the 

share of Portuguese Food and Animals exports (sij) in world imports goes from 0.01% 

to 0.02% (Δsij=5%, Δsij>0). The competitive position (si) is given by the share of world 

imports of product i (Mi) in world imports (Mw). In 2005(07) to 2011(13), the 

agriculture increased its share in world imports, from 4.4% to 5.0%, namely with an 

annual growth rate of 2.5% (Δsi> 0), we can say that Portugal increased the efficiency 

in an expanding market. However, between the period 1981(84) to 2005(07) the 

situation was of Vulnerability (Δsi <0 and Δsij> 0). The same framework was applied to 

the tomato processed sector. For the tomato sector, the reference market considered was 

the Food and Animals imports (Agriculture) instead of total imports for All 

Merchandise. For the tomato sector, the results are different and it appears that this 

sector is in a vulnerable position (Δsi <0 and Δsij> 0). The share of world tomato 

imports on agricultural imports decreased (Δsi = -0.6%), due to the high growth rate of 
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agricultural products. However the participation of Portuguese exports of tomato in the 

world of tomato imports increased from 4.8% to 5.3% (Δsij=1.7%), i.e. the efficiency 

increased from 2005(07) to 2011(13). To determine the competitive position of 

Portuguese agriculture products in the international market, it was applied, as reference, 

the average annual growth rate of world imports between the three-year period from 

2005(07) to 2011(13), that was of 9% .The products growth rates of exports with higher 

than 9% were classified as expanding products and products with growth rates below 

that value were seen with declining products. The exports growth rate of Portuguese 

agriculture was of 12.4%, meaning a product in expansion. The result is similar to the 

previous three-year period. The tomato sector is also a sector in expansion with a 

growth rate of 10.0% considering total imports, imports of agriculture or the tomato 

sector market. For three-year periods between 1994(95) to 2005(07) noted that the 

tomato industry went through a period of decline.  

Table 2. Relative position and Efficiency: World Imports and Portuguese Exports in 
value (million US$): 1980(82)-2010(12) 

  1981-84 1987-89 1993-95 1999-01 2005-07 2011-13 
1981(84)/ 
1987(89) 

1987(89)/ 
1993(95) 

1993(95)/ 
1999(01) 

1999(01)/ 
2005(07) 

2005(07)/ 
2011(13) 

Product/sector World (values in: million US$) Growth annual rate (centered average 
Tomato processing 
Import  677 1204 1496 1527 2539 4261 10,1% 3,7% 8,8% 8,8% 9,0% 
Food & Animals 
Imp.  170413 209897 281449 301983 537728 937292 3,5% 5,0% 10,1% 10,1% 9,7% 
Total Merchandise 
Imp.  1932281 2884626 4417352 6193629 12362395 18560568 6,9% 7,4% 12,2% 12,2% 7,0% 
Food & Animals 
Import/Total import 8,82% 7,28% 6,37% 4,88% 4,35% 5,05% -3,2% -2,2% -1,9% -1,9% 2,5% 
Tomato processing 
Import/Food & 
animals Imp. 0,40% 0,57% 0,53% 0,51% 0,47% 0,45% 6,3% -1,3% -1,1% -1,1% -0,6% 
  Portugal ((values in: million US$)           
Tomatoes processing 
Export   51 82 96 81 122 227 8,4% 2,6% 7,1% 7,1% 10,9% 
Food & Animals 
Exp.  141 253 462 669 1532 3083 10,2% 10,5% 14,8% 14,8% 12,4% 
Total Merchandise 
Trade Export  4369 10953 18736 24317 44346 60248 16,6% 9,4% 10,5% 10,5% 5,2% 
Food & Animals 
Exp/Total export 3,2% 2,3% 2,5% 2,8% 3,5% 5,1% -5,4% 1,1% 3,9% 3,9% 6,8% 
Tomato Export/Food 
and animals Exp 35,99% 32,44% 20,74% 12,11% 7,97% 7,37% -1,7% -7,2% -6,7% -6,7% -1,3% 
Market share of Food 
& Animals (1) 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 3,1% 2,9% 2,3% 2,3% 5,0% 
Market share of Food 
& Animals (2) 0,08% 0,12% 0,16% 0,22% 0,28% 0,33% 6,5% 5,3% 4,3% 4,3% 2,4% 
Market share of 
tomato processing  7,50% 6,83% 6,40% 5,30% 4,81% 5,33% -1,6% -1,1% -1,6% -1,6% 1,7% 

Note: (1) Market share of Food & Animals = Portuguese Food & Animals exports/World Imports; (2) (3) 

Market share of Tomato processing = Portuguese Tomato processing exports/World Tomato processing 

imports;  

Source: FaoDatabase  
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The factors influencing the Portuguese exports of tomato pasta were identified using the 

log-linear Cobb-Douglas type of demand function (Shende and Bhole, 1999; Shende et al. 

2005; Kumar and Rai, 2007; Kumar et al., 2008; Rani at al., 2014). After a logarithmic 

transformation, the equation can be expressed as: 

 lnY=β1+β2ln(Qp)+ β3ln(Qw)+β4ln(Mw)+β5(PRw)+β6 (PReu) + ui, (equation 1).  

Where: Yexp=Portuguese exports of tomato pasta in volume; Qp=Portuguese 

production of raw tomato for processing in volume (Mt); Qpw=World production of 

raw tomato for processing in volume; Mw=World imports of tomato pasta in volume; 

PRw=Ratio of Portuguese export price and world export price; PReu=Ratio of 

Portuguese export price and European Union export price; α=Intercept; βi =Elasticities, 

and Ui = Random error terms.  

The values of volume are in metric tons and the price values are in 1000 US$/tons. The 

unit value of Portuguese, European and World tomato export, was derived from the data 

on quantity and value of tomato pasta export available on FaoStat Data: The export 

quantity of tomato pasta were also available on FaoStat Data The values for Portuguese 

and world raw tomato production for processing were derived from World Processing 

Tomato Council Data.  

The regression analysis was carried out for a time span of 24 years (1989-2013), using 

the OLS method in STATA10. We carried out the regression with all the parameters, 

however, when above procedure is followed, we found that the parameter estimates had 

large correlations, and the model had heteroscedasticity problems. Heteroscedasticity 

can be very problematic with OLS methods. The coefficient βi of OLS model is best 

linear unbiased estimator (BLUE), if the assumptions of the classical model, including 

homocesdasticity (Gujarati, 1995), are respected. The presence of heteroscedasticity 

does not result in biased parameter estimates, however OLS estimates are no longer 

BLUE. If homocedasticity is not tenable, we may not be able to rely on the interval 

estimates of the parameters, e.g. variance will not be the smallest anymore; standard 

errors are biased and affects t-test and F-test, resulting in inaccurate results. To avoid 

these problems, we deal with heteroscedasticity by omitting the variable of Portuguese 

Production of raw tomato for processing. The final estimated regression was:  

ln Y = β1+ β2ln( Qw) + β3ln(Mw) + β4ln(PRw) + β5ln(PReu) + ui (equation 2).  

The best regression is presented on table 3.  
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Table 3. Estimation of export demand model for Portuguese tomato pasta (OLS model ) 

Dependent variable is ln_Port_Exp:  
Number of obs = 24 used for estimation from 1989 to 2013 

Regressor Coefficient Standard error t-ratio p-value 
Inter (ln α) β1 -.784 1.624 -0.48 0.635 

ln( Qw) β2 -.050 .238 -0.21 0.854 
ln (Mw) Β3 .844 .137 6.16 0.000 
ln(PRw) β4 -2.130 .688 -3.10 0.006 
ln(PReu) β5 1.002 .626 1.60 0.125 

R-squared  =   0.916 Adj R-squared =  0.900 
F(  4, 20) =   54.79 ;Prob > F =  0.000 Root MSE= . .1015 
heteroscedasticity: tests 
* which assumes that the regression 
disturbances are normally distributed 
** the N*R2 version of the score test 
that drops the normality assumption. 

*Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test (BP/CW): 
chi2(1) =  5.19; Prob > chi2  =  0.023 (no reject 
heteroscedasticy 
**BP/CW test N*R2 : chi2(1) = 3.81; Prob > chi2  =  
0.0511 (reject heteroscedasticy) 
White's test for chi2(14) =  16.06; Prob > chi2 = 
0.3100 (reject heteroscedasticy) 

 

The results showed that four factors, the volume of international trade in tomato pasta, 

the volume of world production of raw tomato for processing, the ratio of Portuguese 

and world export price of tomato pasta and the ratio of Portuguese and European Union 

export price tomato pasta can explain about 92% of the variation in the export of the 

Portuguese tomato pasta. The coefficient for World import of tomato pasta in volume 

and the ratio of Portuguese and world export price of tomato pasta are statistically 

significant. From table 3, we see that the output elasticity’s of world production of raw 

tomato and ratio Portuguese and world price are 0.84 and -2.13 respectively. That 

means that 1% of increase in quantity of tomato pasta of world exports led on the 

average about 0.8% increasing on tomato Portuguese exports of tomato pasta. The ratio 

of Portuguese and world export price is negative, i.e 1% of increase in that ratio led, on 

average, to 2.13% of decreasing of Portuguese exports. However the coefficient of the 

ratio of Portuguese price and European price has a positive sign but is not statistically 

different from zero. The demand of Portuguese exports of tomato pasta is negatively 

influenced by world prices but not by European exports prices. Figure 2 can help the 

analysis of the regression results. The ratio of Portuguese and world price is nearer one 

than the ratio with the European Union prices, which means, Portuguese price is closer 

to the world price than to the European price. The negative sign and the relatively 

higher value mean that price is an important variable, and higher price of Portuguese 
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tomato relatively to world price is negatively influence in quantity exports. In figure 2 

we observe these relationships.  

Figure 2. World exports in volume and Unit prices of exports and ratio prices, between 
Portugal European Union and world for tomato pasta: 1989-2013 

 
Source: FaoStat 

If the price is Key driver for Portuguese tomato pasta trade, it is important to take in 

attention the important trade policy that is the Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP). The TTIP can have strong effects on Portuguese tomato sector that 

is the export sector with three main clients, representing, in 2011(13), about 54% of 

Portuguese market for tomato processing. Some stakeholders, as the AIT (Portugal’s 

Tomato Industry Association) and CAP (Portuguese Farmers Confederation), 

responsible advised that if EU import tariff for processed tomato of 14.4% disappear, as 

it is foreseen in TTIP, the European tomato processing industry is threaten. It is 

estimated that the production costs in United State of America (USA) for tomato pasta 

is 25% lower than the average costs in the EU. The reduction of import duties on 

products from tomato industry becomes the exports from USA more competitive, 

jeopardizing the production of tomatoes for industry in the EU and therefore in Portugal 

(CAP, 2015). It is important to note that in 2011-13 the USA (California) became the 

2rd exporter of tomato paste but does not belong to the 10th largest importers, becoming 

a major exporter rather than importer. Rickard and Summer (2006) refer that farmers 

and processors in the USA would benefit more from reductions in import tariffs than in 
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reductions in EU domestic support even yet mean reductions in the USA tariff. If the 

products are differentiated by quality, the policy that infers with price trade will be less 

important. To complete this analysis, it is important to observe the effects of CAP 

policy in sector development along the period of analysis. From 1978 to 2015, the CAP 

support included a complex array of direct transfers (processor aid), minimum price for 

growers and decoupled aid. Since 2001, the support scheme for tomato sector to 

industry has been constantly changing. The first and major change was a result of the 

Regulation (EC) 2201/96 and modifying the operating paradigm support scheme in the 

sector. The Annex 2 summarizes the evolution of farmers and industry in Portugal 

within the CAP. In the period 2001(04) - 2012(14) (average value), it is evident the 

reduction of the number of farmers but there was an increasing on crop area and 

production. These results show increases on the concentration on production of raw 

material that followed the similar concentration strategy in the processing sector. In 

1993, the number of firms in the tomato industry was 21 firms, but since 2002, it was 

dropped to 11 firms but Oliveira (2006) refers that the declining number of growers 

does not mean a decreased in competitiveness. In 2014, 8 firms were approved as first 

processor firm and 11 tomato processing firms are members of the AIT.  

Conclusions 

This study describes a sector which is undergoing structural changes having 

consequences in its competitiveness. The increasing in the number of new producers of 

tomato processing and along with the increasing in consumption but at a different rate 

has induced a price decline until 2007. In the last years, we have observed an increase in 

price but also observe the entry of new competitors and of new consumption markets.. 

This study has revealed that the competitiveness in the export of tomato processed from 

1980(82) to 2004(06) declined, however in the last period of 2011(13), we can observe 

a slight improvement in the competitiveness indicators. Beside the increases of exports 

of peeled and tomato juice, the weight of those products in total Portuguese exports of 

the sector is minor along all the study period. The ratio of Portuguese export price and 

world price of tomato pasta is an important variable in Portuguese exports. Price at the 

moment is an important variable for Portuguese trade. Export competitiveness of 

Portuguese tomato processed products can be improved through an improved 
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differentiation of products and be less pricing dependent. With the new competitors, the 

competiveness by price can be a dangerous way for Portuguese tomato pasta market. 

Despite the sector presented a less positive development until 2004, it is to enhance 

recovery in some indicators and diversification of the export market which is an aspect 

of greatest importance in the last triennium. At the moment, the tomato processed 

products are over bigger changes not only in consumer market but also in the 

production market. To be able to change the industry of tomato processing to adapt to 

new trend the key is the market. Competitiveness by the price is difficult for small 

countries as Portugal. To create new products and go to new products range in quality 

and through diversification can help the recovery Portuguese tomato industry.  
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Annex1. Production and exports in value by tomato processed products and by countries 

    
1981-
83 

1987-
89 

1993-
95 

1999-
01 

2005-
07 

2011-
13 

1981(83)-
1987(89) 

1987(88)/ 
1993(95) 

1993(95)/ 
1999(01) 

1999(01)/ 
2005(07) 

2005(07)/ 
2011(13) 

Tomato Units             Growrh annual rate (centered average value) 

Pasta Export Price 
(1000US$/tonne) 
  

0,69 0,88 0,86 0,65 0,71 1,03 4,2% -0,3% -4,6% 1,4% 6,5% 
peeled 0,64 0,64 0,62 0,50 0,62 0,51 0,2% -0,7% -3,4% 3,7% -3,2% 
juice 0,53 0,76 1,02 0,27 0,87 2,60 6,2% 5,2% -19,7% 21,2% 20,0% 
Pasta Import Price 1,00 1,64 0,82 0,63 0,79 1,00 8,6% -10,9% -4,3% 3,8% 4,1% 
peeled (1000US$/tonne) 0,00 0,59 0,56 0,49 0,75 0,91   -0,8% -2,2% 7,4% 3,2% 
juice     0,66 0,62 0,55 0,73 0,99   -1,0% -2,1% 4,8% 5,4% 
Pasta Terms of trade 0,69 0,54 1,05 1,04 0,90 1,03 -4,1% 11,9% -0,3% -2,3% 2,3% 
peeled     1,09 1,10 1,02 0,83 0,56   0,1% -1,2% -3,4% -6,2% 
juice     1,15 1,65 0,50 1,20 2,61   6,2% -18,1% 15,7% 13,9% 
Pasta Export Value 45471 81699 94286 78633 119634 217940 10,3% 2,4% -3,0% 7,2% 10,5% 
peeled (1000 US$) 5304 480 1500 1873 2371 9226 -33,0% 20,9% 3,8% 4,0% 25,4% 
juice   23 16 15 513 69 108 -5,3% -1,0% 79,5% -28,5% 7,8% 
Pasta Export Quantity 66412 93410 108686 120186 169813 210734 5,8% 2,6% 1,7% 5,9% 3,7% 
peeled (tonnes) 8178 727 2421 3828 3716 17955 -33,2% 22,2% 7,9% -0,5% 30,0% 
juice   43 26 18 1891 80 46 -8,0% -5,9% 117,2% -40,9% -9,0% 
Pasta Impor Value   73 1622 995 2330 5338   67,5% -7,8% 15,2% 14,8% 
peeled (1000 US$)   1052 2576 3145 6701 11375   16,1% 3,4% 13,4% 9,2% 
juice     13 49 68 113 150   25,4% 5,4% 8,9% 4,8% 
Pasta Import Quantity   56 1867 1610 2967 5366   79,2% -2,4% 10,7% 10,4% 
peeled (tonnes)   1656 4517 6468 8933 12508   18,2% 6,2% 5,5% 5,8% 
juice     19 86 128 152 146   28,2% 6,9% 2,9% -0,6% 

 

Note: The terms of trade defined as the ratio Px/Pm where Px is Unit Export Price and Pm is the Unit 

Import Price ( Krugman and Obstfeld, 2007).  

Source: * The World Processing Tomato Council (WPTC) data; ** FaoStat Data 
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Annex 2. Data of Portuguese tomato processing industry 

Year 
Farmers Producer 

Org (OP) 
Surface 

crop 
Production  

contract 

Raw 
Tomato 
Prod. 

Farm  
Yield 

Finish 
Product     

Industrial 
Yied Aid Support 

Average 
Tomato 

price 

Edible 
Quantity      

Aid 
Support 
(ton. 
versus 
hect) 

(nº) (nº) (ha)  (ton)  (ton) (ton/ha)  (ton)      (€/ton) (1ton)  (€/ton) 

1996/97 5.850 6 16.250 ND 879.893 54,15 162.832 5,40   95,49     

1997/98 2.099 39 11.193 ND 771.697 68,94 136.640 5,65   93,58     

1998/99 2.242 43 17.859 ND 987.884 55,32 169.342 5,83 24,74€/100 kg 90,77 939.474 247,41 

1999/00 2.620 46 16.680 ND 996.526 59,74 190.626 5,23 21,74€/100 kg 88,05 850.518 217,43 

2000/01 1.740 46 12.860 ND 854.682 66,46 173.333 4,93 17,50€/100 kg 88,05 866.661 174,96 

2001/02 1.271 47 11.761 951.003 936.871 79,66 170.397 5,50 34,5 €/ton 80,79 1.050.000 34,50 

2002/03 998 40 11.851 1.026.811 879.845 74,25 154.540 5,69 34,5 €/ton 79,39 1.050.000 34,50 

2003/04 868 34 12.474 1.071.085 957.430 76,75 159.467 6,00 34,5 €/ton 80,34 1.050.000 34,50 

2004/05 817 28 15.134 1.199.721 1.171.066 77,38 177.253 6,61 34,5 €/ton 79,99 1.050.000 34,50 

2005/06 742 29 15.133 1.190.904 1.202.121 79,44 183.048 6,57 34,5 €/ton 78,38 1.050.000 34,50 

2006/07 631 30 12.474 1.114.800 982.081 78,73 159.990 6,14 34,5 €/ton 74,95 1.050.000 34,50 

2007/08 589 30 13.994 1.217.500 1.211.016 86,54 199.345 6,07 34,5 €/ton 81,13 1.050.000 34,50 

2008 558 28 13.920 1.211.867 1.171.277 84,14 192.599 6,08 1235,53€/ha n/a   14,68 

2009 589 29 16.207 1.425.370 1.379.558 85,12 227.316 6,07 1028,38 €/ha n/a   12,08 

2010 556 27 16.047 1.369.034 1.424.010 85,87 236.642 6,02 1045,49 €/ha n/a   12,18 

2011 509 24 14.985 1.344.975 1.163.703 77,66 189.172 6,15 1111,99€/há n/a   14,32 

2012 440 22 13.771 1.215.640 1.293.874 93,96 219.044 5,91 1,33€/ton n/a   1,33 

2013 404 21 13.871 1.334.134 1.088.171 78,45 185.889 5,85 1,33€/ton n/a   1,33 

2014 438 18 17.180 1.558.585 1.310.249 76,27 203.218 6,45 1,33€/ton n/a   1,33 

2015* 465 17 18.680 1.696.663 1.816.755 97,26     240€/ha     2,47 

Growth rate (2001 
(04)/2012(14)) 

-59% -50% 24% 35% 33% 8% 26% 6%       -96% 

Notes: 

1. In the marketing year 1998/1999 to 2000/2001 worked the system of mobile quotas. The aid was granted to 

processors and assigned to the finished product (the rate of aid refers to final product unit). 

2. In the marketing year 2001/2002 to 2007/2008 worked the threshold system. The aid was granted to producer 

organizations and attributed to the raw material 

3. In the marketing year 2008-2011 has been set the direct aid. The aid was granted to growers of tomatoes and is 

allocated to the eligible area (aid by planted area unit) 

4. In marketing year from 2012 to 2014 has introduced an aid to improving the quality of tomatoes for processing, 

given the quantity delivered. 

5, In the marketing year 2015 it was introduced the coupled payments. The aid is granted to producers of tomatoes 

and is attributed to the eligible area (the rate of aid refers to the unit area). 

Source: Own Elaboration based in Data: IFAP database http://www.ifap.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_estatisticas#.VdszoZcwD-Y, Accessed in 24-08-2015; * INE 

database 
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ABSTRACT 

Consumption of olive oil in Portugal has recovered noticeably in recent years, 
increasing from 2.6 kg per capita at the beginning of the 1990s to 7.1 kg per capita in 
2013. However, this figure is below that of other producing countries in the European 
Union, such as Greece with 16.3 kg per capita, Spain 10.4 kg per capita and Italy 9.2 kg 
per capita. In order to determine the preferences of olive oil consumers in Portugal and, 
thus, adapt the supply to the demand, a survey was taken of 421 olive oil consumers in 
Lisbon in August 2015, using conjoint analysis technique and segmentation study. Results 
show that the attribute of greatest importance to Portuguese consumers is price, followed 
by type of oil, bottle and production system. However, we find a consumer segment that 
expresses equal value for both price and type of oil. This segment is, then, the one that, by 
use of marketing tools, presents the greatest growth possibilities. 
 
Keywords: Consumer behaviour, Conjoint Analysis, Agrofood marketing, Portugal. 
 
 

INTRODUCTION 
Olive oil in an important element in the Mediterranean diet and an important 

product in southern European countries (Giudice et al., 2015; Marchini et al., 2010). The 

European Union is the largest producer, exporter and consumer of olive oil in the world. 

In the last five marketing years (2010/11-2014/15), the EU produced 69%, consumed 

57% and exported 65% (IOC, 2015) of the world’s production. Between 1990/95 and 

2010/15 world consumption of olive oil increased 57%, which represents 2% per year 

(average value of 5 years (IOC, 2015). 

The relevant point of this trend is the growth of consumption in non-producing 

countries. In the last five marketing years (2010/11-2014/15) the leading importer was 

United States of America with 37% of world imports followed by Brazil with 9% and 

Japan with 6% (IOC, 2015). 
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In Portugal, olive oil is a traditional export activity and regarding net exportation 

of olive oil virgin, in 2011 exports represented 89% of total production. Consumption of 

olive oil in Portugal has recovered noticeably in recent years, increasing from 2.6 kg per 

capita at the beginning of the 1990s to 7.1 kg per capita in 2013. However, this figure is 

below that of other producing countries in the European Union, such as Greece with 16.3 

kg per capita, Spain 10.4 kg per capita and Italy 9.2 kg per capita (IOC, 2015). 

In this context, commercial strategies gain special importance and, from a 

marketing, point of view consumer behaviour is key to marketing strategies. 

During the purchasing process, consumer form their preferences based on the set 

of combination attributes that define the product quality. Studies to understand consumer 

attitudes and the relative importance of various attributes in purchasing food have been 

widely explored through different frameworks (Moser et al., 2011). 

Consumers understand the quality of a product based on how they evaluate its 

characteristics or attributes. They use the information available to them and signals which 

may be intrinsic or extrinsic to form their expectations regarding the quality of the 

product. This involves an objective dimension linked to technical product attributes and a 

subjective dimension related to consumer perception. There is a difference between the 

quality acknowledged by those who produce the product and the quality recognized by 

the consumer, who represents the market. The relationship between the two is at the core 

of the economic importance of quality (Grunert, 2005). 

In recent years, a large number of studies have analysed consumer preferences for 

olive oil. The results show that extrinsic attribute “cues” such as price and origin are 

important choice attributes (Garcia et al., 2002, Dekhili and D’Hauteville, 2009, Dekhili 

et al., 2011). 

In this sense, considering olive oil production in Portugal, the current study aims, 

to determine, on one hand, the preferences of Portuguese consumers of olive oil, 

regarding the attributes of price type of oil, organic production and bottle, and on the 

other, the sociological characterisation of these consumers.  These results will then be 

used to propose strategies to increase consumption, as is the case in other Mediterranean 

countries. 
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MATERIALS AND METHODS 
A survey was taken of 421 olive oil consumers in Lisbon in August 2015. To 

design the sample, Lisbon population data from 2012 was used, based on figures from the 

national census of the National Statistics Institute (2014). Random, stratified sampling 

was conducted by district population, gender and age group: between 18 and 24 years old, 

25 to 34, 35 to 49, 50 to 64, and over 64 years of age. Those surveyed were about to buy 

food for their home consumption in supermarkets and hypermarkets. The error level was 

below 4.87%, for a 95.5% confidence level. 

Regarding the analysis techniques used to determine consumer preferences there 

are two types of model in use. The first is composition modelling (Wilkie and Pessemier, 

1973), in which respondents give their opinion on the different attributes of a product, and 

aggregation is then used to calculate the overall utility of the product. The second is 

decomposition modelling, which includes conjoint analysis (Green and Rao, 1971), in 

which the participant reports on overall preference for a product profile and the researcher 

then estimates the importance of each attribute within the overall perception expressed by 

the respondent (Vázquez, 1990). 

Conjoint analysis is based on the hypothesis that purchasing behaviour can be 

interpreted as a choice between several products or brands, which, in turn, have a set of 

differentiated attributes or characteristics. The application of conjoint analysis requires a 

series of steps described below (Guerrero et al., 2003): 

 

Identification of attributes and establishment of levels 

To implement a joint analysis it is necessary to identify the attributes to be 

included in the study and determine the levels of each one. In this study, using 

information from the literature, interviews with experts and a questionnaire, we selected 

the attributes and levels of representation to be offered to visitors of the site. 

In the current study on olive oil, using the literature available, interviews with 

experts and a prior questionnaire, we have selected the attributes and levels that are most 

representative of consumers’ olive oil purchasing process.  The attributes (and their 

levels) established as the most important in the olive oil purchasing process are price 

(2.90 €/L, 3.80 €/L and 4.40 €/L), type (olive oil, virgin olive oil and extra virgin olive 

oil), production system (conventional and organic) and, finally, bottle (plastic or glass). 
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Preference model selection 

Conjoint analysis allows us to find a set of values called partial utilities that relate 

the levels of attributes to consumer preferences. It is a descriptive model in which the 

variable to be explained comprises the preference assessments of individuals on the set of 

combinations, and the explanatory variables are the levels of attributes selected to define 

the combinations.  

The researcher must specify the rule of composition of the respondent, which 

describes how the latter combines partial components of total factor income to obtain the 

total value. The most widely used composition rule is the additive model, which considers 

that an individual’s preference for a stimulus is obtained by summing up partial utilities 

assigned to the levels of the factors making up such stimulus (Steenkamp, 1987). We 

started with an additive model because it explains a high percentage (80 to 90 %) of the 

variation in individual preference (Hair et al., 1999) (equation 1). 

 

 

 

where 1i, 2j, 3k y 4l are the coefficients associated with levels i (i=1,2,3); j (j=1,2,3), k 

(k=1,2), and l (l=1,2) of the attributes price (1), type (2), system (3) and bottle (4), 

respectively, and where D1i, D2j, D3k y D4l are the fictitious variables for each attribute, 

with the levels of each attribute considered as categorical. 

 

Data collection method 

Data were collected with the full profile method, in which each stimulus is 

described separately by using a profile card. This method was used because it presents a 

realistic view of the problem and reduces the number of comparisons using fractional 

factorial designs. 

 

Construction of the set of stimuli 

Using the four attributes and their ten levels, 36 profiles were obtained, which is 

considered a large number of products to show consumers. 

The complication of evaluating 36 cards per person is decreased by using a 

fractional factorial design that avoids the correlation between attributes (orthogonal 
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design). We used a fractional factorial design using the Orthoplan procedure of the 

Categories module (SPSS, 2013) and consisting of eight stimuli obtained from 

respondents to estimate the model parameters. An orthogonal design for the presentation 

of all possible combinations of products reduces the acquisition of information to only the 

main effects of attributes, eliminating interactions. Its advantage is that it offers only nine 

products to each respondent (Table 1), which allows to overcome the disadvantage 

previously mentioned (Braña et al., 1995; Kirk, 1982). 

 
Table 1. Hypothetical olive oil cards shown to those surveyed 

Card number: Price (€/L) Type System Bottle 
1 2.90 Olive Oil Conventional Plastic 
2 3.80 Olive Oil Conventional Glass 
3 3.80 Virgin olive oil Conventional Glass 
4 2.90 Virgin olive oil Organic Glass 
5 4.40 Virgin olive oil Conventional Plastic 
6 4.40 Extra virgin olive oil Conventional Glass 
7 2.90 Extra virgin olive oil Conventional Glass 
8 4.40 Olive Oil Organic Glass 
9 3.80 Extra virgin olive oil Organic Plastic 

Source: Our elaboration. 
 

Stimuli presentation 

The presentation of stimuli was verbal and cards designed for that purpose were 

presented to each respondent (Table 2). The advantages of oral presentation are simplicity 

and efficiency, enabling the evaluation of a large number of stimuli. 

 
Table 2. Example of card shown to olive oil consumers 
Score, from 1 (least preferred) to 10 (most preferred), your preferences for olive oil regarding 
the following characteristics: 
Price:  2.90 €/L 
Type:  Olive oil 
System: Conventional 
Bottle:   Plastic 

Score:_____ 
 

Measurement scale for the dependent variable 

The alternatives to define the scale for measuring the dependent variable are: 1) 

non-metric scale or pairwise and rank order comparison; 2) metric or interval scale, used 

in this study. Respondents assigned a rating of preference to each card on a metric scale 

of 1 to 10 depending on their preferences, with the possibility of repeating score in more 
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than one card. Rates 1 and 10 corresponded to the lowest and highest degree of reference 

(full profile method), in order to determine the characteristics with the greatest influence 

on the choice of services and the relative importance of each attribute. This type of scale 

was chosen because it allows easier analysis and management. 

 
Estimation method 

For the analysis of results, we used the SPSS (2013) program with the module 

Categories in which the Conjoint program is implemented. The program’s Score 

subcommand analyses the preferences expressed by a group of people who assign a value 

to each one of the eight cards, following the preferences of each, according to the 

orthogonal design (Table 2). The Score subcommand recognized in the data file the card 

number and the value assigned by the respondent (Varela and Braña, 1996). Finally, the 

Conjoint program estimates the partial utilities of each attribute and overall utility of each 

profile. With the partial utilities of each interviewee and to determine the structure of 

consumer preferences, we calculated the relative importance of attributes of each one of 

such preferences, and the proportion of rank assigned to each attribute on the total range 

variation (Halbrendt et al., 1991, Hair et al., 1999) (equation 2). 

 

 

 

where: IR, is relative importance, max Ui, is maximum utility, min Ui is minimum utility. 

 

Depending on the relative importance of the attributes assessed by respondents, 

we conducted a segmentation with the analysis of K-means clusters, and the structure of 

consumers’ preferences (price, type, system and bottle), applying the Quick Segmentation 

Analysis algorithm (SPSS, 2013). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
Considering the total population, the attribute with the highest relative importance 

is price (62.26%), followed by type of oil (16.99%), bottle (12.11%) and production 

system (8.64%). The utilities calculated for each attribute level show that olive oil 
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consumers prefer low price, extra virgin olive oils, packaged in glass bottles and, to a 

lesser extent, organic production (Table 2). 

Drawing on the relative importance assigned to the attributes, the total population 

was segmented. Two significant consumer segments were identified which differed in 

their   structure of preferences for olive oil. 

 
Table 2. Utilities assigned to attribute levels. 

Attributes and levels Population Segment 1 
(74.8%)1 

Segment 2 
(25.2%)1 

RI (%) U RI (%) U RI (%) U 
Price** 62.26  72.13  32.99  
2.90 €/l**  2.681  2.932  1.938 
3.80 €/l**  0.094  0.211  -0.251 
4.40 €/l**  -2.776  -3.143  -1.688 
Type** 16.99  12.47  30.36  
Olive Oil**  -0.458  -0.210  -1.194 
Virgin Olive Oil  -0.013  -0.007  -0.030 
Extra Virgin Olive Oil**  0.471  0.217  1.224 
System** 8.64  6.30  15.60  
Conventional**  -0.104  -0.022  -0.347 
Organic**  0.104  0.022  0.347 
Bottle** 12.11  9.10  21.04  
Glass**  0.398  0.282  0.742 
Plastic**  -0.398  -0.282  -0.742 
1Segment size 
RI= Relative Importance; U= Utility 
** correspond to 1% maximum error levels. 

 

The first segment, comprising 72.13% of olive oil consumers, values, above all, 

price and to a lesser extent, type, bottle and production system, in that order. These 

consumers prefer low and medium priced (2.90-3.80 €/L) extra virgin olive oil, sold in a 

glass bottle and organically produced. 

The second segment, comprising 25.2% of olive oil consumers, consider both type 

of oil and price as the most important attributes, followed by type of bottle and production 

system, in that order. These consumers prefer low-price extra virgin olive oil, packaged in 

a glass bottle and organically produced. 

Analysing the significant differences in attribute levels by segment, we find that 

regarding price, consumers in segment 1 were those who valued price most while 

consumers in segment 2 were those who most valued high prices, arguable because they 

tend to judge quality by price. With regard to type of oil, consumers in segment 2 assign 
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more importance to extra virgin olive oil, while those in segment 1 prefer standard olive 

oils. With respect to the production system, consumers in segment 2 prefer organic 

production, while those in segment 1 prefer conventional production. Finally, as regards 

bottle, consumers in segment 2 assign more importance to a glass bottle while those in 

segment 1 value more a plastic bottle. 

 Table 3 shows the socioeconomic characteristics of the olive oil consumer 

segments. 

 
Table 3. Socio-economic characteristics of consumer segments (%) 
Variables Segment 1 Segment 2 
Gender*   
Male 51.1 38.7 
Female 48.9 61.3 
Age (in years)   
18-24 16.8 1.9 
25-34 17.5 27.3 
35-49 12.7 30.2 
50-64 15.9 20.8 
≥ 65 37.1 19.8 
Education**   
Grade School 35.6 26.4 
High School 22.1 13.2 
College 42.3 60.4 
Work role**   
Housewife 0.0 0.9 
Employee 33.1 56.6 
Student 16.5 5.7 
Business people 6.1 12.3 
Retired 36.0 19.8 
Other 8.3 4.7 
Monthly family net income   
< 900 € 12.0 11.8 
900 € to < 1,500 € 39.2 36.3 
1,500 € to < 2,100 € 29.4 23.5 
2,100 € to < 3,000 € 12.9 19.6 
> 3,000 € 6.5 8.8 
** and *, correspond to 1% and 5% maximum error levels, respectively. 

 

As can be seen in table 3, the significant differences between consumer segments 

are found in gender, educational level and work role. 

In this sense, while in segment 1 there is a roughly equal number of male and 

female consumers, in segment 2 the majority are women. 
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With regard to educational level, in segment 1 there is a larger number of 

consumers who only completed grade school, while segment 2 is characterised by a 

majority of consumers with university studies. 

Finally, regarding work role, in segment 1 there are more students and retired 

workers, while in segment 2 there are more employees and business people. 

 

CONCLUSIONS 
It seems that two types of consumers can be identified in the Portuguese market: 

those who essentially choose olive oil depending on the price, and then, when the price is 

right, all the other attributes are accepted (segment 1), and those who, despite attaching 

importance to the price, also value other characteristics, such as the type of olive oil 

(segment 2). 

Thus, potential commercial actions would fundamentally be aimed at segment 2, 

which mainly comprises women, with university studies, who are employees and/or 

business people who judge quality by price and accept that the best olive oil is extra 

virgin olive oil, packaged in glass bottles and organically produced. 

Consequently, it would be of interest to implement information and 

communication campaigns in the press, radio and television as well as in gastronomic 

associations, to highlight the characteristics of extra virgin olive oil and the advantages of 

organic production for both health and the environment. It would also be recommendable 

to organise tastings alongside other food products in large shopping centres. 
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RESUMEN 
El mercado de productos ecológicos se ha convertido en uno de los sectores de 

rápido crecimiento en España debido al aumento de las preocupaciones de los 
consumidores en relación a la salud, la dieta y el deterioro medioambiental. En este sentido, 
la producción de carne de cordero ecológica es una forma de diferenciación que favorece la 
competitividad de la empresa. No obstante, esta diferenciación no está exenta de un 
incremento de los costes de producción con respecto a la producción convencional. Para 
determinar el incremento de precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por la 
carne de cordero ecológica respecto a otra convencional se han realizado 400 encuestas en 
Madrid capital. El tratamiento de los datos se ha realizado mediante valoración contingente. 
Como resultado, los consumidores estarían dispuestos a pagar un 13% más por la carne de 
cordero ecológica respecto a otra convencional. 
 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Segmentación, Marketing 

Agroalimentario. 

 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años el mercado de productos agroalimentarios ha conocido una 

saturación debido al crecimiento de una oferta más variada, al estancamiento de la 

demanda, a la globalización, a una competitividad más intensa y a la aparición de una 

segmentación de los consumidores en grupos con preferencias muy distintas, exigiéndose 

una calidad alta de los productos agroalimentarios. 

Asimismo, la creciente preocupación e interés de los consumidores hacia los 

productos que consumen, la seguridad y salubridad de los mismos y el respeto por el medio 

ambiente en los procesos productivos, ha originado la imposición de nuevas demandas 

para la industria alimentaria. 
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En España, el mercado de productos cárnicos se caracteriza por una competitividad 

muy alta especialmente en aquellos productos con un precio relativamente alto, como es el 

caso de la carne de cordero, y con un consumo muy bajo en comparación con otros tipos de 

productos cárnicos.  

Concretamente, Castilla-La Mancha, es la tercera región en términos de producción 

de ovino con 2,3 millones de cabezas (15,0% del censo español), de las razas manchega y 

segureña principalmente. En cuanto a la producción de carne de ovino, Castilla-La Mancha 

se encuentra en segunda posición con 17.289,8 toneladas por detrás la región de Castilla y 

León con 28.672,5 toneladas (MAGRAMA, 2014a). 

En cuanto al consumo, la media nacional per cápita de consumo de carne de ovino 

en los hogares españoles en 2013 fue 1,93 kg (incluyendo caprino). En Aragón fue de 4,93 

kg/persona; La Rioja, 4,15 kg/persona; Castilla y León, 3,97 kg/persona y Castilla-La 

Mancha, 2,41 kg/persona. Mientras que en la Comunidad de Madrid, el consumo fue de 

2,24 kg/per cápita y año. Por otro lado, el gasto per cápita de los hogares en carne de 

cordero fue de 18,67 €, mientras que en la Comunidad de Madrid, el gasto per cápita 

ascendió a 22,05 € (MAGRAMA, 2014b). 

Los últimos datos de los que se disponen señalan que el consumo de carne de 

ovino/caprino, tiene una cuota en volumen de 4,5% sobre el total de carne fresca. El 

consumo disminuyó de forma muy significativa (un 5,1%), la caída en gasto, en cambio, es 

más contenida con una variación del 1,4%. El precio medio varió de forma importante en 

el año 2015, con un incremento del 4,8%, situándose así como el tipo de carne fresca con 

el precio medio más alto, en concreto un 79% mayor que el precio medio de la categoría. 

Las Comunidades Autónomas que más carne de ovino/caprino consumen siguen siendo: 

Aragón, Castilla y León, La Rioja y Castilla La Mancha; y las que menos consumen: Islas 

Canarias, Andalucía e Islas Baleares (MAGRAMA, 2016). 

En definitiva, el sector del ovino en España tiene muchos problemas: caída de la 

producción, falta de relevo generacional, bajos ingresos de los productores, aumento de los 

costes, competencia externa, disminución del consumo, debido a la situación de crisis, 

muchos hogares cambian el consumo de ovino por otro tipo de carnes con un precio más 

bajo, por ejemplo, el pollo o el cerdo, para poder reducir los gastos (Martín, 2012). 
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Todo ello plantea un futuro incierto para este sector y conlleva la necesidad de 

adoptar actuaciones concretas, que permitan abordar con garantías los importantes retos a 

los que debe hacer frente. Como reacción a esta situación, las empresas que operan en el 

sector agroalimentario adoptan una estrategia de diferenciación como una de las vías para 

poder competir en mejores condiciones e incrementar así su cuota de mercado. 

Para establecer esta estrategia de diferenciación, los agentes que operan en el 

mercado han reorientado su estrategia de marketing basada en el producto hacia una 

estrategia orientada al consumidor (Audenaert y Steenkamp, 1997), que se considera como 

la pieza clave de la cadena de comercialización y un responsable que determina la 

demanda, condiciona la oferta y puede elevar el nivel de consumo.  

En este sentido, para satisfacer al consumidor y responder a sus necesidades es 

necesario estudiar el comportamiento del consumidor, investigándose, entre otros, el efecto 

del sistema de producción.  

La agricultura ecológica ha conocido en los últimos años una tendencia expansiva 

con un crecimiento tanto de superficie como de explotaciones ganaderas, y su mercado se 

ha convertido en uno de los sectores de rápido crecimiento de las economías agrícolas más 

desarrolladas de todo el mundo, especialmente en la Unión Europea. Las principales 

razones de este incremento de la demanda de alimentos ecológicos han sido el aumento de 

la preocupación de los consumidores por los temas relacionados con la salud, la dieta y 

deterioro del medio ambiente. Así, los consumidores perciben que los alimentos 

etiquetados como ecológicos son más saludables que los alimentos convencionales 

(Grankvist y Biel, 2001; Magnusson et al., 2001), por lo que se genera una actitud positiva 

de los consumidores hacia estos alimentos. 

No obstante, la producción ecológica en general y la producción de carne de cordero 

ecológica en particular, no está exenta de un incremento de costes con respecto a la 

producción de carne de cordero convencional. Para determinar la viabilidad de la 

producción de carne de cordero ecológica, las empresas deben de estimar la cantidad que 

están dispuestos a pagar los consumidores por ésta con respecto a otra convencional, para 

así determinar la rentabilidad de esta producción. 
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METODOLOGÍA 
Se ha encuestado a 400 consumidores en Madrid capital en noviembre y diciembre 

de 2014. El muestreo se realizó de forma aleatoria y estratificada con afijación proporcional 

por género y grupo de edad (entre 18 y 24 años, 25 y 34 años, 35 y 49 años, 50 y 64 años y 

más de 64 años) a personas responsables de compra de alimentos en su hogar, para un nivel 

de error inferior al 5% y un nivel de confianza al 95,5% (p=q=0,5; k=2). Previo al trabajo 

de campo se realizó un pretest a 25 personas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ficha técnica. 
Ámbito Consumidores de carne de cordero 
Universo Consumidores de Madrid (España) 
Tamaño muestral 400 encuestas 
Error muestral ±5,0% 
Nivel de confianza 95,5% (k=2) 

Muestreo Aleatorio estratificado con afijación proporcional por 
género y edad 

Control De coherencia y estabilidad 
Cuestionario previo Pretest a 25 personas 
Trabajo de campo Noviembre y diciembre de 2014 

 

Para determinar las perspectivas futuras del mercado de carne de cordero ecológico 

resulta determinante la actitud de los consumidores ante el sobreprecio que un producto de 

producción ecológica puede tener frente a un producto convencional. Así mismo, resulta de 

especial interés conocer si existen diferencias en el comportamiento de los consumidores en 

relación al precio que están dispuestos a pagar en función de sus características 

socioeconómicas, por ello previamente se realizó un análisis multivariante de segmentación 

de conglomerados de K-medias sobre las características socioeconómicas de la población 

(edad, género, nivel de estudios, renta familiar y actividad laboral) utilizando el algoritmo 

Quick Segmentation Analysis (SPSS, 2013). 

Para determinar la máxima disposición al pago (MDP) se utilizó la regresión 

logística. La regresión logística es una técnica multivariante por medio de la cual se 

pretende estudiar las relaciones de asociación entre una variable dicotómica y una o varias 

variables independientes (cuantitativas o categóricas). Con base en la regresión logística, el 
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método de valoración contingente (MVC) consiste simplemente en preguntar a un grupo de 

personas cuánto estarían dispuestas a pagar para obtener un determinado bien, o como 

hicieron Bishop y Heberlein (1979), en plantear si a un precio determinado el consumidor 

adquiere o no un determinado bien.  

La propuesta de Hanemann (1984) es el método más habitual para calcular la 

máxima disposición al pago. Según este autor, existe una relación entre los modelos de 

respuesta dicotómica y la teoría de la maximización de la utilidad que permite calcular la 

disposición a pagar por un bien como medida del bienestar de los individuos, partiendo de 

la consideración de que el consumidor conoce, con certeza, su función de utilidad inicial. 

Para calcular la diferencia de precio entre el cordero ecológico y convencional, el 

consumidor responde a una serie de preguntas sobre la disposición al pago. Siguiendo a Gil 

et al. (2000) se opta por una forma mixta, con preguntas de tipo binario y preguntas con 

formato abierto (Tabla 2). La primera pregunta consiste en averiguar si el encuestado está 

dispuesto o no a pagar un determinado sobreprecio 10%, 25%, 35% y 50% por encima del 

cordero convencional), estableciendo aleatoria y proporcionalmente cuatro grupos para 

cada uno de los incrementos de precio. Dependiendo de si la respuesta a la pregunta 

anterior ha sido positiva o negativa, se le formula una segunda pregunta, en el sentido de 

que indique cuanto más estaría dispuesto a pagar. 
 

Tabla 2. Dados los precios de referencia de distintos tipos de carne de cordero, 
¿estaría dispuesto a pagar un (10%, 25%, 35% y 50% más por una carne de 

cordero ecológico que por otra convencional? 
Si la respuesta es negativa, indique la cantidad máxima a pagar 

Tipo Precio de 
referencia SI NO ¿Cuánto? 

Carne de lechal 19 €/kg    
Carne de ternasco 12 €/kg    

 

De acuerdo con Hanemann (1984), la MDP se calcula mediante la estimación de la 

siguiente función logarítmica: 
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donde Di es una variable dicotómica que toma el valor unitario se el consumidor está 

dispuesto a pagar el sobreprecio y cero en caso contrario, Ai recoge los precios de partida 

ofrecidos a los encuestados (10%, 25%, 35% y 50%) a y b son los parámetros a estimar y ui 

el término de error. A partir de la función logarítmica anterior se calcula la disposición a 

pagar media de la siguiente manera: 

 

 

 

RESULTADOS 
En función de las variables socioeconómicas, se han detectado tres segmentos 

significativos de consumidores utilizando el algoritmo Quick Segmentation Analysis (SPSS, 
2013). El primero, representa al 41,4% de los consumidores, el segundo, al 21,8% y 
finalmente, el tercero al 36,8% de la población (Tabla 3). 

El primer segmento se caracteriza por una mayor presencia de mujeres, 
principalmente asalariadas, con estudios secundarios y niveles de renta intermedios (entre 
900 € y 1.500 €). En el segundo segmento, destaca la presencia de hombres mayores, con 
estudios secundarios. Se trata en su mayoría de jubilados con niveles de renta entre 900 € y 
2.100 €. Por último el tercer segmento, se caracteriza por una presencia similar de hombres 
y mujeres, son consumidores de edades entre 25 y 49 años, con estudios universitarios, 
mayoritariamente asalariados y estudiantes con niveles de renta familiar mensual entre 
1.501 € y 3.000 €. 
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Tabla 3. Características socioeconómicas de los segmentos (% de consumidores) 

Características Niveles Población Segmento 1 
(41,4%) 

Segmento 2 
(21,8%) 

Segmento 3 
(36,8%) 

Genero*** Mujer 49,2 57,3 31,3 48,6 
Hombre 50,8 42,7 68,7 51,4 

Edades (años) *** 

18-24 9,2 7,0 1,3 17,1 
25-34 20,5 22,9 10,8 24,3 
35-49 34,5 36,9 31,3 35,0 
50-64 24,3 23,6 27,7 20,7 
Mayor de 65 11,5 9,6 28,9 2,9 

Miembros del 
hogar*** 

1 8,8 16,6 9,6 0,0 
2 31,2 45,2 50,6 3,6 
3 21,9 27,4 16,9 15,7 
4 25,4 10,2 16,9 48,6 
Más de 5 
personas 12,8 0,6 6,0 29,1 

Estudios*** 
Primarios 18,0 28,0 9,6 9,3 
Secundarios 33,8 37,0 50,6 20,7 
Universitarios 48,2 35,0 39,8 70,0 

Actividad 
laboral*** 

Ama de casa 10,5 18,5 0,0 6,4 
Asalariado 51,1 68,8 0,0 63,6 
Estudiante 12,5 12,1 0,0 20,7 
Empresario 9,5 0,6 27,7 9,3 
Jubilado 9,3 0,0 39,8 0,0 
Otros(1) 7,0 0,0 32,5 0,0 

Renta mensual*** 

< 900 14,4 22,3 19,3 2,1 
900 a 1.500 29,4 41,4 28,9 16,4 
1.501 a 2.100 28,1 28,0 28,9 27,9 
2.101 a 3.000 17,8 7,0 18,1 30,0 
> 3.000 10,2 1,3 4,8 23,6 

(1) Parados y receptores de ayuda familiar  *** Indica diferencias significativas con error máximo de 1% 
 

En cuanto a la MDP por la carne de cordero ecológico, los consumidores están 

dispuesto a pagar como máximo 21,48 €/kg por la carne de cordero lechal ecológica (Δ 

13,05% respecto al precio de carne de cordero lechal convencional), y un precio de 13,44 

€/kg por la carne de cordero ternasco ecológica (Δ 12,06% respecto al precio de carne de 

cordero ternasco convencional). Al analizar la MDP por una carne de cordero ecológico por 

segmentos, se observa que el segmento 2, es el que estaría dispuesto a pagar un mayor 

sobreprecio, (concretamente 22,53 €/kg; Δ 18,62%), para la carne de cordero tipo lechal 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. Disposición máxima al pago por carne de cordero ecológico 

Tipo de carne 
Población 

total 
Segmento 1 

(41,4%)1 
Segmento 2 

(21,8%)1 
Segmento 3 

(36,8%)1 
€/kg Δ(%) €/kg Δ(%) €/kg Δ(%) €/kg Δ(%) 

Carne lechal*** 21,48 13,05 20,72 9,09 22,53 18,62 21,62 13,80 
Carne ternasco*** 13,44 12,06 13,44 12,08 13,39 11,58 13,42 11,89 
(1) Tamaño del segmento   ***Indica diferencias significativas con error máximo de un 1% 

 

CONCLUSIONES 
A pesar de que el consumidor español muestra intención de compra de carne de 

cordero ecológico, pagando por ella un 13,05% más por carne lechal y un 12,06% más por 

carne ternasco, aparecen impedimentos al incremento de consumo de este producto. La 

falta de conocimiento por parte del consumidor de las características diferenciadoras de 

estos alimentos, la dificultad de encontrarlos fuera de tiendas especializadas y el factor 

precio son obstáculos al aumento del consumo de dichos productos. 

En relación al precio, debido a su precio alto en comparación con otros tipos de 

carne, sería necesario adoptar innovaciones técnicas y genéticas en las explotaciones 

ganaderas, garantizar una redistribución adecuada para el ganadero, aumentar la venta 

directa por parte de productores e incrementar ayudas públicas en materia de sanidad y 

trazabilidad (para de esta forma reducir los costes de producción) mejorando así la 

rentabilidad para las ganaderías y limitando los precios finales muy altos.  

Otra estrategia pasa por ofrecer un producto ecológico o certificado (DOP, IGP) con 

un margen de sobreprecio aceptable y accesible por diferentes nichos de consumidores 

respecto a un producto convencional. Sin embargo, para el segmento de los consumidores 

con renta alta sería oportuno ofrecer producto ecológico o certificado (DOP, IGP) con 

presentación de lujo y distribución exclusiva. 

Todo esto puede acompañarse de actividades como la celebración de eventos 

populares, jornadas gastronómicas, que incluyan la degustación del producto, así como, 

iniciativas de formación para los carniceros, dirigida a reforzar su papel recomendando el 

consumo de este producto. 
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Resumo: 

O setor do agronegócio no Brasil é muito relevante, tanto no ambiente interno do país, 

como no cenário mundial. A balança comercial agrícola do país quase quadruplicou o 

valor das exportações de 1996 a 2015, devido ao bom desempenho de alguns setores. 

Entretanto a alta produtividade da agricultura brasileira perde competitividade, frente ao 

cenário mundial, devido à deficiência em sua matriz logística, caracterizada, 

principalmente pelo uso do modal rodoviário. O objetivo deste trabalho foi avaliar esse 

modal, focando-se em indicadores de qualidade e nas relações entre as variáveis 

observadas e os reflexos sobre a competitividade brasileira no processo de distribuição 

dos produtos agrícolas. Utilizou-se dados secundários obtidos por meio de revisão 

bibliográfica e consultas à Confederação Nacional de Transportes (CNT). Observou-se 

que a matriz de transportes do Brasil alterou-se pouco, apontando a predominância para 

o modal rodoviário, responsável por cerca de 67% do transporte de cargas agrícolas, 

conforme dados de 2013. Segundo a CNT, em 2015, alguns indicadores de qualidade 

analisados foram a pavimentação, sinalização e geometria geral das estradas brasileiras. 

Destes, a geometria das vias apresentou os piores resultados, com 77,2% das estradas com 

avaliação razoável ou pior. Já para a pavimentação das estradas, 51,4% de resultados 

foram bons ou ótimos. Considerando a gestão das rodovias, para aquelas concedidas à 

iniciativa privada, 78,3% têm condições ótimas ou boas, o que pode diminuir custos e o 

tempo de transporte. As que operam na gestão pública, 65,9% apresentam condições 

regulares ou piores, podendo elevar o custo operacional logístico em até 90%. Assim 

sendo, aponta-se a necessidade de novos investimentos nos modais em geral, para que 

possam contribuir para a redução no custo de escoamento.  Outro ponto a se destacar é a 

necessidade de indicativos que avaliem a qualidade do sistema logístico e seus impactos 

sobre a competitividade do setor agropecuário. 
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Abstract:  

The agribusiness sector in Brazil is very important, both on its domestic market and 

world-wide. The country's agricultural balance of trade has almost quadrupled its net 

exports from 1996 to 2015, due to the good performance agricultural industries. However, 

the high yield of Brazilian crops loses competitiveness against other countries due to 

deficiency on its logistics system, characterized mainly by the use of roads. The objective 

of this paper is to evaluate this mode of transport, focusing on quality indicators and the 

relations between the observed variables, and their reflections on the Brazilian 

competitiveness in the distribution of agricultural products. The analysis developed itself 

base on secondary data obtained from literature review and consultation with the National 

Transport Confederation (CNT). It was noted that Brazil's multi-modal transportation has 

changed little, indicating the predominance of road transport, which accounts for about 

67% of general freight, according to data from 2013. CNT states that, in 2015, some 

quality indicators analyzed were paving, signage and general geometry of the Brazilian 

roads. From these, geometry of the roads showed the worst results, with 77.2% of the 

roads with a range from "reasonable" to "terrible" evaluation indexes. As the best 

indicator, paving had 51.4% "good" or "excellent" results. Considering the management 

of roads, for those granted to the private sector, 78.3% have good to excellent conditions, 

which can lower costs and transportation time. Those operated by the government had 

65.9% of "regular" to "terrible" indicators, which may increase logistics operational costs 

up to 90%. Therefore, this article points to the need for new investments on multi-modal 

transportation, so it can contribute to a reduction in operational costs. Also, new 

parameters to assess the quality of the logistics system and its impact on the 

competitiveness of the Brazilian agricultural sector are needed. 

Key words: agribusiness, logistics, transportation, competitiveness, quality 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta grande potencial de crescimento para sua produção agrícola, 

pois conta com clima favorável que possibilita duas ou mais safras por ano; grandes 
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extensões de áreas agricultáveis ainda não aproveitadas; disponibilidade de água; 

produtores e agroindústrias com bom nível tecnológico; demanda mundial por alimentos 

em crescimento; e, acima de tudo, um grande potencial de aumento no consumo interno. 

Para a formação das expectativas dos diversos agentes econômicos que atuam na 

economia brasileira, conhecer as principais restrições a um desempenho mais consistente 

do setor agrícola e avaliar as suas perspectivas para os próximos anos é fundamental.  

Segundo o CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA 

APLICADA (CEPEA, 2016), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro, 

em 2015, teve uma participação de 21,46% no PIB total, um aumento de 0,39% em 

relação à 2014. É importante dizer que apesar do aumento, houve uma retração de 3,85% 

do PIB total, também entre 2015 e 2014. 

Dados de GASQUES et. al (2015) divulgados no estudo Projeções do 

Agronegócio 2014/15-2024/2025, indicam que o país disputará liderança na produção de 

alimentos com Estados Unidos. A safra de grãos deve crescer 29,4% até 2021 e área de 

colheita será 14,8% maior que a atual. O Brasil se consolidará como uma potência 

agrícola nos próximos dez anos e disputará a liderança na produção de alimentos com os 

Estados Unidos. De acordo com o estudo citado, produtos agrícolas de alto consumo 

interno – e que já fazem parte da pauta de exportação brasileira – tendem a ter um aumento 

de produção, sobretudo devido ao avanço tecnológico, e ganhar mais mercado.  

Nesse contexto, a infraestrutura logística para a distribuição dos produtos 

agrícolas deve ser considerada, dada a necessidade de escoamento para os mercados 

consumidores e a limitação de espaço físico, o qual exerce papel fundamental na 

importância para o desenvolvimento econômico do país. Dessa forma torna-se vital o bom 

desenvolvimento da atividade logística 

Há uma relação complexa entre a grande produção de grãos e seu escoamento para 

o consumidor ou destinatário final. Essa relação é um tanto quanto conturbada. Segundo 

CASTILHO (2007), há a perda de competitividade do agronegócio brasileiro devido a 

um problema de circulação de commodities, o que vai além de um mero problema 

quantitativo, ou seja, de produção. É possível, a partir desta constatação, relacionar a 

importância da logística para o agronegócio. DALL’AGNOL et al. (2013) também mostra 
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que os problemas de estrangulamento da capacidade logística brasileira, prejudicam o 

setor de modo a retrair a sua competitividade no cenário mundial 

Dentro de uma matriz de transportes onde os principais modais são o rodoviário, 

ferroviário, o hidroviário, aeroviário e o dutoviário, DALL’AGNOL et al. (2013) mostra 

que o sistema rodoviário brasileiro é predominante com 67%. Entretanto, o autor afirma 

que o papel ideal desse modal seria o de atuar nos extremos, levando mercadorias para 

terminais ferroviários e hidroviários, que correspondem a 28% e 5% do total, 

respectivamente. O estudo acima mostra que a predominância do modal rodoviário resulta 

em um aumento de 83% no custo de transporte brasileiro.  

Devido à dinâmica logística brasileira e à predominância do modal rodoviário na 

matriz de transportes do país, o objetivo desse trabalho foi avaliar detalhadamente esse 

modal, focando-se em indicadores de qualidade para as rodovias e estradas e, 

consequentemente, as relações e reflexos com a competitividade da agricultura no Brasil, 

a qual desempenha papel fundamental na economia do país.  

Este trabalho está dividido, além desta Introdução, em Metodologia e Fonte de 

Dados, Resultados e discussão, sendo neste item abordados três tópicos: a) os resultados 

da agricultura brasileira e sua representatividade; b) a matriz de transportes e a discussão 

da importância do modal rodoviário e; c) os indicadores de qualidade do modal rodoviário 

e a importância na competitividade brasileira. E por fim, tem-se as Considerações Finais 

e Bibliografia. 

 

2. METODOLOGIA E FONTE DE DADOS 

Esse trabalho foi realizado por meio de uma análise exploratória da literatura, 

tomando-se por base os relatórios referentes ao período de 2010 a 2015 da Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), levantando-se pontos chaves referentes à problemática 

proposta por esse trabalho e, posteriormente, aglomerando-se dados e resultados obtidos 

nessa busca.  

Procurou-se cruzar as informações de modo que elas sempre complementassem 

e/ou suplementassem a importância do modal rodoviário na competitividade agrícola 
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brasileira. Por meio de uma análise qualitativa, fez-se o levantamento das condições das 

rodovias junto à discussão dos impactos na dinâmica do agronegócio brasileiro. 

2.1. FONTE DE DADOS 

Diversas fontes de dados foram usadas para a estruturação e composição desse 

trabalho. Inicialmente, fontes como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e 

o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ – USP) foram 

consultados para avaliar os resultados da agricultura brasileira no atual momento e, assim, 

correlacionar tais informações com a análise qualitativa. Ainda, a discussão para este 

trabalho foi gerada também a partir de outros trabalhos. 

A CNT produz anualmente um resumo com o panorama das rodovias brasileiras, 

tanto por região quanto geral, além de relatórios completos, que detalham as condições 

do estado geral, do pavimento, da sinalização e da geometria de toda a malha federal e 

dos principais trechos estaduais. Segundo o site do relatório da CNT1 da décima nona 

edição de 2015, houve um levantamento das condições rodoviárias em um trecho de  mais 

de 100 mil quilômetros.   

O site diz ainda que as pesquisas da CNT são uma referência para a tomada de 

decisão, ou seja, como e onde os recursos deverão ser aplicados. Explica-se que nos 

últimos 20 anos, tais investimentos foram insuficientes para que a qualidade da malha 

rodoviária brasileira fosse de fato conquistada.  

Entendeu-se coerente analisar os resumos juntamente aos relatórios completos. 

Para um embasamento histórico mais abrangente, os resumos se mostraram eficiente, pois 

evidenciaram e direcionaram a pesquisa para os principais assuntos a serem discutidos. 

Complementarmente, os relatórios mostraram-se fundamentados em dados mais 

detalhados, sendo de suma importância para embasar a argumentação e discussão desse 

estudo. 

2.2. A ABORDAGEM QUALITATIVA 

                                                 
1 Disponível em: <http://pesquisarodovias.cnt.org.br/>. 
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A abordagem qualitativa dos indicadores aconteceu baseada no relatório de 2015. 

Os três indicadores de qualidade considerados são: a qualidade e pavimentação da via, a 

sua geometria geral e a sinalização do percurso. A metodologia usada pela CNT2 é 

baseada em normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, assim 

como em referências internacionais como o Highway Capacity Manual (HCM), um 

relatório resultante de pesquisas de mais de US$ 5 milhões e que atualiza as metodologias 

usadas para avaliação dos impactos ambientais e de tráfego que projetos de rodovias 

acarretam. Usa-se, portanto, um formulário que é preenchido por um pesquisador 

trafegando à velocidade máxima de 50 km/h. A descrição da metodologia mostra que a 

unidade de pesquisa vai de 1 a 10 km, já que o formulário pode ser quebrado, dada a 

necessidade de uma nova unidade de pesquisa.   

 Os três indicadores de qualidade possuem uma nota para cada variável primária, 

as quais podem ser combinas posteriormente. Primeiramente, a geometria de vias, 

segundo a metodologia de CNT (2015b), engloba características tais como tipo e perfil 

da rodovia, faixa adicional de subida, presença de pontes e viadutos, condição e presença 

de curvas perigosas e presença e condição do acostamento. 

 O segundo ponto é a pavimentação do percurso, o qual é analisado pelo 

pesquisador com base na condição da superfície percorrida, na velocidade devido ao 

pavimento e a presença de pontos críticos. 

 O terceiro ponto é a sinalização. Identifica-se assim a presença e condições de 

sinalizações horizontais (faixas), verticais (presença de placas indicativas e sua 

legibilidade, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB).  

 Ressalta-se que as variáveis primárias e agregadas, ou seja, aquelas que são 

combinadas para aumentar a representatividade no relatório, são ponderadas. A 

metodologia explica que a ponderação dos pontos se dá pela comparação entre a situação 

observada e a situação ideal, de modo que pontuações altas demonstram confiabilidade e 

segurança dos trechos e, por outro lado, pontuações baixas mostram situações críticas e 

mais delicadas. Ainda, a classificação em Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo é 

resultante da média das notas dos três pontos já citados.  

                                                 
2 Disponível em: http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Paginas/metodologia 



Atas  Proceedings    |    827

 Agronegócio – flex crops e cadeia agro-alimentar  C07

7 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção, discutir-se-á os resultados desse trabalho sendo especificamente 

importante que se conheça o papel da agricultura e os resultados recentes da mesma no 

contexto nacional, para que haja a correlação com indicadores de qualidade das rodovias 

e, assim, seja possível analisar a influência do modal rodoviário na competitividade 

agrícola brasileira.  

3.1. OS RESULTADOS DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016), o 

agronegócio brasileiro exportou um total US$ 88,22 bilhões e representou 46,2% do total 

de exportações do país em 2015. Ao retirarmos as importações, houve um saldo de US$ 

75,151 bilhões. A mesma base de dados mostra que desse total, o complexo de soja 

representou um total de 32% da receita com exportações. Da oleaginosa foram exportadas 

70,81 milhões de toneladas, totalizando US$ 27,95 bilhões.  

A CONAB (2016b) mostra que o Brasil produziu um total de 207,66 milhões de 

toneladas de grãos na safra de 2014/2015, um total 7,25% maior que a safra 2013/2014. 

Observou-se também que há uma grande representatividade da soja e do milho (safras de 

inverno e de verão). A soja, com uma produção de 96,22 milhões de toneladas tem uma 

representatividade de 46,34% do total da produção, enquanto o milho, com 84,67 milhões 

de toneladas, representa 40,77%.  

O complexo da cana de açúcar também é muito representativo. Segundo o IBGE 

(2016), a produção foi de 750,1 milhões de toneladas, fazendo com que esta cultura seja 

a mais expressiva em questões de peso produzido no ano de 2015. No geral, as três 

culturas acima são as mais produzidas, representando um total de 84,87% do total 

produzido em 2015.   

O Brasil evolui na produção de grãos nos últimos 10 anos. Na safra de 2004/2005, a 

produção foi de 114,69 milhões de toneladas e, quando comparada à última safra de 

2014/2015 há um aumento de 81,06%. Dentre os dois principais produtos, o milho foi o 

que mais se destacou na avaliação pontual entre os períodos, com um aumento de 

142,08%. Por sua vez, a soja ficou com um amento de 83,98%. 
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Os mesmos dados da CONAB mostram que a região Centro-Oeste3 foi a que mais 

produziu na agricultura em geral, totalizando 88,16 milhões de toneladas, o que representa 

42,45% do total produzido no Brasil. Amplamente falando, o Centro-Sul do Brasil, que 

engloba a região Centro-Oeste, Sul e Sudeste, produziu um total de 183,04 milhões de 

toneladas, representando 88,14% do total em 2014/15. 

Já que as exportações do agronegócio brasileiro têm alta representatividade, é 

importante correlacionar com as condições apresentadas pelas rodovias, que servem 

como principal meio para o escoamento até os portos. Segundo o anuário da ANTAQ 

(2016), os três estados da região Sudeste - Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo -  

tiveram um total de 294,8 milhões de toneladas de movimentação de graneis sólidos. Isso 

representa um total de 46,56% em relação ao total escoado. A Figura 1 permite localizar 

os estados citados acima. 

Figura 1 - Mapa indicativo das principais regiões com produção agrícola do Brasil 

 

Fonte: ANTAQ (2016); CONAB (2016b). Elaborado com o programa Philcarto® 

 

                                                 
3 É composta pelos estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e pelo Distrito 
Federal (DF).  
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3.2. A MATRIZ DE TRANSPORTES BRASILEIRA 

Em geral, a escolha de um modal leva em consideração diversos fatores, sejam eles 

qualitativos e/ou quantitativos. Em uma análise de um modelo multicriterial para a 

escolha de modais, GRANEMANN & GARTNER (2000) mostram em seus resultados 

que a escolha do modal, ou transportadores, depende de fatores como custo, prazo, 

confiabilidade, flexibilidade, segurança e imagem. 

Como dito anteriormente, a matriz de transportes brasileira é composta 

principalmente pelo modal rodoviário. Dados mostrados por SCHROEDER & CASTRO 

(1996) afirmam que a inversão da matriz logística brasileira persiste por mais de 20 anos. 

Segundo a Tabela 1, é evidente que o Brasil tem uma predominância no uso do modal 

rodoviário. Mesmo quando comparados aos dados de 1993, que mostram dados da 

distribuição de modais para países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o Brasil apresenta, 

nos dias atuais, grande concentração no uso das suas rodovias.  

Tabela 1 - Comparativo mundial de distribuição (participação) de modais no 
transporte de cargas (em %). 

Modalidades Países Desenvolvidos 
(1993) 

Países Subdesenvolvidos 
(1993) 

Brasil 
(2015) 

Rodoviária 30,0  42,3  61,1 

Ferroviária 40,0  38,5  20,7  

Hidroviária 16,0  10,9  13,6 

Outros 14,0  8,3  4,6 

Fonte: GEIPOT (1993); CNT (2015a) 

LIMA et al. (2000) também mostra que a predominância do setor rodoviário é a 

principal causa da ineficiência e perda de lucratividade. O autor ainda mostra dados, em 

1995, que 81% dos grãos produzidos foram movimentados por malhas rodoviárias e 

apenas 16% por ferrovias e 3% por hidrovias, sendo que os dois últimos apresentavam 

custos operacionais menores.  Dados de ASLOG (1997 apud CAIXETA-FILHO, 2001) 

mostram que o transporte rodoviário seria recomendado para distâncias de até 500 km. Já 

os modais ferroviários e hidroviários têm recomendações de distância de 500 km a 1.200 

km e maior que 1.200 km, respectivamente.  
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3.3.  INDICADORES DE QUALIDADE DAS RODOVIAS BRASILEIRAS 

Segundo dados da CNT (2015b), 57,3% das estradas brasileiras têm alguma 

deficiência de modo geral. Dentro dessa porcentagem, 22,4% das vias estavam em estado 

ruim ou péssimo. Em comparação, dados da CNT (2010) mostram que 58,8% das estradas 

apresentaram algum tipo de problema, sendo que 25,4% estavam em estado ruim ou 

péssimo. A Tabela 2 mostra a evolução da qualidade das rodovias nos últimos 6 anos. 

Tabela 2 - Classificação do estado geral das rodovias de 2010 a 2015 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ótimo 14,7% 12,6% 9,9% 10,2% 10,1% 12,5% 

Bom 26,5% 30,0% 27,4% 26,0% 27,8% 30,2% 

Regular 33,4% 30,5% 33,4% 34,4% 38,2% 34,9% 

Ruim  17,4% 18,1% 20,3% 21,4% 17,0% 16,1% 

Péssimo 8,0% 8,8% 9,0% 8,0% 6,9% 6,3% 

Fonte - CNT (2015b) 

 

Os estados com maior produção de soja, milho (Companhia Nacional de 

Abastecimento, 2016a) e cana-de-açúcar (União da Indústria de Cana-de-Açúcar, 2016) 

são Mato Grosso para os dois primeiros produtos e São Paulo para a cana. Considerando 

a malha rodoviária das regiões Centro-Oeste (onde encontra-se o estado do Mato Grosso) 

e Sudeste (onde encontra-se o estado de São Paulo), esta malha rodoviária corresponde a 

739.070 km, representando 42,95% da extensão total brasileira (CNT, 2015c). A região 

Centro-Oeste se sobressai pelo papel na agricultura e a região sudeste, além da 

predominância da cana, pelo escoamento de produção agrícola tanto para o mercado 

doméstico como internacional, via Porto de Santos.  

 Destaca-se que apenas 12,78% da extensão rodoviária nas duas regiões são 

pavimentadas, totalizando 94.404 km. Especificamente, o estado de São Paulo mostra 

uma boa qualidade de suas rodovias, sendo que segundo a CNT (2015c), o estado geral 

das rodovias do estado encontra-se em ótimo ou bom estado (83,6%).  

Ainda, se faz necessária a comparação entre rodovias concedidas para gestão 

privada e as rodovias sob a gestão pública. A CNT (2015b) mostra que, dos 100.763 km 

de rodovias brasileiras, 19.804 km ou 19,65% estão sob a forma de concessão. Das 
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rodovias sob concessão, 78,3% têm condições gerais ótimas ou boas. Comparativamente, 

as rodovias do setor, 65,9% têm condições gerais Regulares, Ruins ou Péssimas. O 

interessante de se fazer essa comparação é que isso influi diretamente no custo 

operacional de transporte, também observado em relatórios da CNT (CNT, 2010). A 

diferença de qualidade entre administrações governamentais e privadas é notável também 

em outros modais. Segundo BRASIL (2015), foram seis aeroportos concedidos a 

iniciativa privada: São Gonçalo do Amarante (RN), Guarulhos (SP), Viracopos (SP), 

Brasília (DF), Galeão (RJ), e Confins (MG). O autor cita que, segundo pesquisa feita pela 

Praxian – Business& Marketing, a satisfação dos passageiros em 2015 subiu 12% em 

relação ao ano anterior, que estavam sob gestão pública.  

A qualidade da estrutura logística é fundamental, visto que a CNT (2015b) mostra 

no relatório que um pavimento ruim eleva o consumo de diesel em aproximadamente 5%, 

o que levou a um prejuízo de R$ 2,10 bilhões. Consequentemente, pavimentos péssimos 

e ruins levam à maior manutenção dos veículos. Com isso, o custo operacional pode 

aumentar em até 91,5%.  

Segundo WANKE & FLEURY (2006), há uma falsa sensação de eficiência 

operacional no sistema rodoviário brasileiro, de modo que os valores de frete cobrados 

não cobrem os custos operacionais ligados ao transporte. Dados obtidos em estudo 

realizado por BARTHOLOMEU & CAIXETA FILHO (2008) mostram que as diferentes 

condições das estradas influem em atributos como consumo de combustível, tempo de 

viagem e manutenção do combustível. Os autores mostram que houve, em média, uma 

redução de 7,8% no consumo de combustível e 18,7% no gasto de manutenção com 

caminhão em rotas com condições boas de percurso. No outro extremo, o autor mostra 

que a menor escala aplicada a outros modais leva à dificuldade de diluir custos, o que 

pode levar assim a preços maiores de frete. 

É importante frisar que, segundo CAIXETA FILHO (2010), os donos das cargas 

também se tornaram donos dos fretes, uma vez que com o aumento do fluxo de carga – 

no caso do complexo da soja e de fertilizantes – houve uma preocupação em como lidar 

com questões logísticas. Um exemplo dado pelo autor é a possibilidade de frete de retorno 

do porto para a região Centro-oeste, em veículos com cargas de fertilizantes, graças ao 

alto volume de soja transportado dessa região para regiões portuárias. Entretanto, esse 

serviço fica disponível para empresas dispostas a importar os fertilizantes consumidos.  
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CORREA (2010) mostra que o modal rodoviário, mesmo que mais utilizado para 

o escoamento da produção de soja, não se adequa à realidade e às características da 

oleaginosa. O autor conclui que até 25% da receita da venda da soja é destinada ao 

pagamento de gastos com o transporte interno. Algumas saídas são apontadas por esse 

autor, tais como a parceria entre as esferas públicas e privadas, ou o uso de modais 

ferroviários ou hidroviários, sendo estes mais eficientes em carregar produtos com 

densidade alta por longas distâncias e, obviamente, a um custo de circulação menor.  

É interessante o posicionamento de IBRE (2005) sobre uma mudança na dinâmica 

de escoamento para exportação. A instituição diz que mais de 50% da produção se 

mantêm nas regiões Centro-Oeste e Norte e, portanto, é mais coerente mudar o 

escoamento pela região Norte, facilitando o acesso para continentes importadores e 

diminuindo custos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A agricultura é peça chave na economia brasileira, sendo um dos indicativos para 

tal a sua alta representatividade na balança comercial. Ainda, o país é um dos grandes 

produtores de soja, milho e cana-de-açúcar do mundo, tendo assim a necessidade de 

atentar-se para a infraestrutura de escoamento de toda essa produção. 

Por outro lado, o país é extremamente dependente do modal rodoviário. Esse 

modal é caro e muitas vezes ineficientes para grandes distâncias e quantidades de carga. 

Ainda, os indicadores de qualidade mostram com clareza que a qualidade das rodovias 

brasileiras é muito baixa. Mesmo que nas principais regiões de escoamento localizadas 

na região sudeste haja uma melhor condição, a origem do produto muitas vezes se localiza 

na região Centro-Oeste, com condições piores nas rodovias. 

Essas condições aumentam os custos logísticos, que são repassados ao longo da 

cadeia de produção agrícola brasileira. Esses prejuízos podem ser diretos ou indiretos, 

acarretando em um maior custo operacional, fazendo com que a atividade perca tanto 

competitividade frente à dinâmica mundial, como encareça os produtos para a 

comercialização doméstica. 
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Novas propostas de melhoria no sistema logístico brasileiro devem ser feitas, a 

fim de que haja uma maior eficiência e um menor custo, desafogando as rotas existentes, 

escoando a crescente produção agrícola com perdas mínimas em novas rotas ou em rotas 

atuais melhoradas. 
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O MERCADO DE TRABALHO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO – 
ESTRUTURA, PERFIL E RENDIMENTOS  

Nicole Rennó Castro1; Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros 2; Alexandre Nunes de 
Almeida 3 

Resumo  
Os objetivos do presente estudo são: mensurar o volume de postos de trabalho no 
agronegócio, em consonância com a metodologia do Cepea/Esalq/USP e analisar o 
diferencial de rendimentos entre o agronegócio e outros setores, com microdados da 
PNAD-Continua de 2013 a 2014. Entre os resultados, tem-se que 19 milhões de pessoas 
se ocuparam no mercado de trabalho do agronegócio em 2014, que se caracteriza por 
baixa qualificação e formalização, e elevada desigualdade na distribuição por gênero. 
Constatou-se que o diferencial de rendimentos entre o agronegócio e os demais setores 
foi de 65% em favor do segundo grupo. Grande parte deste deve-se às características dos 
trabalhadores, permitindo-se corroborar o esperado: os baixos rendimentos auferidos nas 
atividades primárias. Traz-se evidências (em processo de investigação) de que a parte 
mais importante dos fatores de produção da atividade agropecuária, o capital humano, na 
média não estaria sendo compensada integralmente pelo retorno dos ganhos de 
produtividade do setor.  

Abstract 

The objectives of this research are: to measure the size of the labor market of the 
agribusiness following the methodology developed by Cepea/Esalq/USP; to analyze the 
income differentials between agribusiness and other sectors, using microdata from PNAD 
(2013-2014). Among the mains results, it was observed that 19 million were occupied in 
agribusiness and that these workers are low-skilled, their job formalization is low and the 
inequality in the distribution of jobs between men and women is high. It was found that 
income difference between agribusiness and other sectors was 65% in favor of the latter. 
Much of these differences are related to the characteristics of the workers. The results 
allow us to corroborate the expected:  the lower income generation process is observed 
for workers in the farming activities. One of most important part of input agricultural 
activities, human capital, is not fully receiving the payoffs of the productivity gains 
observed. 
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1. Introdução 

As diversas mudanças que se processaram nas últimas décadas, relacionadas aos 

processos de globalização e internacionalização que se delinearam nos entornos da 

produção agropecuária brasileira, redefiniram a relação entre esta e as atividades 

industriais. Houve, então, a formação e o fortalecimento de complexos agroindustriais 

que têm como núcleo a produção primária. Com a dinâmica da produção primária em 

grande medida vinculada aos segmentos a montante e a jusante, formou-se o agronegócio 

(Davis & Goldberg, 1957). Diante deste cenário, abre-se uma agenda de pesquisa 

relevante, para análises realizadas sob o arcabouço analítico do agronegócio. 

A produção agropecuária brasileira tem alcançado elevados ganhos de produtividade 

e competitividade. Conforme Gasques et al. (2015), a atividade agrícola brasileira 

praticamente quadruplicou sua produção desde 1970, com cerca de 85% desse aumento 

devidos ao crescimento da produtividade. Este processo de modernização, segundo Junior 

et al (2004), vem acompanhado de mudanças na organização da produção e nas relações 

sociais de trabalho. Sobre este aspecto se refere a presente pesquisa, que se direciona ao 

mercado de trabalho do agronegócio brasileiro. Acredita-se que a relevância e a 

representatividade deste setor para a economia nacional já sejam amplamente 

reconhecidas. Menos abordados na literatura, são os impactos desta dinâmica de 

mudanças estruturais e elevação competitiva para os próprios setores que compõem o 

agregado do agronegócio, inclusive sobre seu mercado de trabalho. 

Vale frisar que existem na literatura diversos estudos que avaliam aspectos do 

mercado de trabalho. Mas, em geral, quando esses se direcionam ao agronegócio, focam 

no segmento primário (atividades agropecuárias) ou apenas em uma cultura/indústria 

específica, como em Moraes (2007), Cunha (2008), Oliveira (2009) e Pinto & Cunha 

(2014). A única pesquisa voltada ao mercado de trabalho do agronegócio encontrada até 

o presente momento na literatura, de Morais et al (2015), direciona-se ao agronegócio 

nacional e grandes regiões, mas autores não avançam sobre o estudo dos diferenciais de 

rendimentos dentro do agronegócio a partir de métodos mais robustos.  

Posto isso, este estudo buscou mensurar, caracterizar e discutir o mercado de trabalho 

no agronegócio e em seus diferentes segmentos. Com base nestes resultados, buscou-se 

ainda avaliar como o perfil socioeconômico dos trabalhadores se reflete nos rendimentos 

auferidos por estes e impacta no diferencial de rendimentos entre pessoas ocupadas neste 
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e nos demais setores da economia. Ademais, esforço considerável foi feito buscando a 

compatibilização entre a conceituação de agronegócio já utilizada pelo Cepea/Esalq/USP 

no cálculo do PIB do agronegócio e essa a ser aplicada nas análises de mercado de 

trabalho para o setor. 

2. Metodologia 

2.1. Fontes de dados e informações 

Para atender o objetivo proposto, o desafio reside no fato de construir amostras com 

trabalhadores que participam do agronegócio para serem comparadas com amostras de 

trabalhadores que não participam. Foram utilizados as definições de agronegócio e o 

critério metodológico do Cepea/Esalq/USP4 (descritos na próxima subseção). Para 

mensuração e caracterização do mercado de trabalho, tomou-se como base os microdados 

trimestrais PNAD Contínua, referentes a 2014. Já para estimação das equações de 

rendimentos e aplicação do procedimento de Oaxaca (1973) e Blinder (1973), foram 

utilizados os microdados trimestrais de 2013 e 2014. 

Alguns aspectos relativos à PNAD Contínua a tornam favorável a esta pesquisa. 

Primeiramente, devido a divulgação trimestral de dados, a avaliação das ocupações não é 

prejudicada no que tange a períodos de safra e entressafra. Além disso, a PNAD Contínua 

apresenta um maior número de domicílios investigados na amostra com relação à PNAD, 

o que permitiu ganhos consideráveis na precisão das estimativas, especialmente com 

relação às áreas rurais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2014).  

De acordo com IBGE (2014), na PNAD Contínua são consideradas como em idade 

de trabalhar as pessoas de 14 anos ou mais. Essas são classificadas quanto à condição de 

ocupação na semana de referência em ocupadas e desocupadas. São classificadas como 

ocupadas as pessoas que, nesse período, trabalharam pelo menos uma hora completa.  

A partir dos microdados da PNAD Contínua, sub-amostras foram extraídas incluindo 

apenas pessoas de 14 anos ou mais ocupadas. Partiu-se então para a classificação destes 

como pertencentes, ou não, ao agronegócio. O detalhamento sobre os procedimentos de 

classificação se dá na próxima subseção. 

                                                            
4 O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) faz parte do Departamento de Economia, 
Administração e Sociologia da Esalq/USP-Campus Piracicaba. O Cepea realiza pesquisas relacionadas ao 
agronegócio estruturadas segundo cadeias produtivas, considerando-se também suas interligações 
econômicas (http://cepea.esalq.usp.br/cepea/) 
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2.2. Procedimentos para filtragem das pessoas ocupadas no Agronegócio 

Nesta subseção são detalhados os procedimentos de compatibilização e filtragem 

entre categorias da CNAE-Domiciliar e as atividades econômicas pertencentes (ou 

parcialmente vinculadas) ao agronegócio. Primeiramente, deve-se definir quais 

atividades, dentre as diversas definidas na CNAE-Domiciliar, são consideradas como 

pertencentes ao agronegócio. Para tal, seguiu-se a definição de agronegócio e o critério 

metodológico do Cepea/Esalq/USP. Dessa forma, agronegócio é aqui definido como um 

setor econômico com ligações com a agropecuária, tanto a montante como a jusante. 

Partindo desta definição, o Cepea/Esalq/USP calcula o PIB do Agronegócio, que é 

avaliado de forma discriminada em quatro segmentos: insumos, agropecuária, 

agroindústria (de base agrícola ou pecuária) e agro-serviços5, aspecto que será 

incorporado por esta pesquisa. 

De acordo com Barros et al., (2014), a definição dos setores que se relacionam ao 

agronegócio é feita com base nas Matrizes de Insumo-Produto (MIP). Entre os setores 

descritos nas Tabelas de Recursos e Usos, cada um é contabilizado no agronegócio de 

acordo com a intensidade de sua vinculação com a agropecuária. O Quadro 1 mostra a 

definição de cada atividade e segmento considerados como pertencentes ao agronegócio 

pelo Cepea/Esalq/USP.  

Vale frisar que tal definição se dá a partir da CNAE 2.0, que difere da CNAE 2.0-

Domiciliar, presente na PNAD-Contínua e a ser utilizada neste estudo. Ademais, para a 

atividade de vestuário e acessórios considera-se o percentual de vinculação ao 

agronegócio de 36% para a CNAE definida. Esta parcela foi obtida pelo Cepea/Esalq/USP 

a partir das Contas Nacionais de 2010, mas, dada a impossibilidade de obter uma proxy 

mais exata, adotou-se o mesmo percentual neste trabalho. Para serviços, percentual de 

14,5% é aplicado às CNAEs definidas. Para este segmento, a parcela foi obtida pela 

participação da demanda final dos segmentos do agronegócio no total da demanda final 

doméstica. Ambos percentuais foram obtidos junto ao Cepea/Esalq/USP.   

 

 

 

                                                            
5 Transporte, comércio e demais serviços necessários à produção e à comercialização de insumos, matérias-primas e 
produtos processados ao longo da cadeia do agronegócio), 
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CNAE 2.0 Segmentos ATIVIDADES 
2012;  2013 Insumos Fertilizantes e corretivos de solo 

20517 Insumos Defensivos agrícolas 
10660 Insumos Rações 
21220 Insumos Medicamentos veterinários 
283 Insumos Máquinas para agropecuária 

011;012;013;014 e 02 Primário Agricultura e floresta 
015; 017; 03 Primário Pecuária, pesca e aquicultura 

101; 102 Agroind. Abate e preparação carnes e pescado 
105 Agroind. Laticínios 

107;  193 Agroind. Açúcar e etanol 
108 Agroind. Indústria café 
103 Agroind. Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 
104 Agroind. Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 

106 menos 10660 Agroind. Moagem, fabricação de produtos amiláceos excl. Alimentos para 
animais 

109 Agroind. Outros produtos alimentares 
11 Agroind. Bebidas 
12 Agroind. Fabricação de produtos do fumo 

1311; 1312; 1321; 1322 Agroind. Têxtil de base natural 
14 Agroind. Vestuários e acessórios* 

1510; 1529; 1531 Agroind. Artigos couro e calçados 
16 Agroind. Fabricação de produtos de madeira 
17 Agroind. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

3101 Agroind. Móveis de madeira 
46, 47, 49 a 53, 55, 56, 

58 a 66, 68 a 75, 77 a 82 
e 84 

Serviços Diversos* 

Quadro 1 - Atividades e segmentos do agronegócio e respectivas CNAEs 
Fonte: CEPEA, 2016. * Para a atividade de vestuário e acessórios e para serviços, apenas percentual 
das CNAEs definidas é considerado pertencente ao agronegócio.  

Com base nesta definição, partiu-se para o pareamento com as informações da 

CNAE–Domiciliar. Uma dificuldade inerente ao emparelhamento dos dados decorre do 

fato de que a CNAE 2.0 é mais desagregada que a CNAE-Domiciliar. Por este motivo, as 

seguintes atividades não puderam ser filtradas a princípio: todas as indústrias do segmento 

de insumos, moagem e fabricação de produtos amiláceos (exceto rações) e rações, têxteis 

de base natural, vestuário e acessórios e móveis de madeira. Para estas atividades, se 

utilizou a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), a fim de encontrar coeficientes a serem utilizados como 

proxy para buscar maior desagregação dos dados na CNAE – Domiciliar. Esta base de 

dados (RAIS) possui classificação via CNAE que atinge o nível de classes. Mas, como as 

informações da RAIS compreendem apenas o mercado de trabalho formal, a hipótese 

assumida neste procedimento de utilização de coeficientes é a seguinte: a distribuição dos 

trabalhadores dentro de um grupo da CNAE, pelas diversas classes componentes deste, 
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segue a mesma proporção seja para o mercado formal ou informal. Com base neste 

procedimento, foram encontrados os coeficientes apresentados na Tabela 1. Estes foram 

utilizados sobre os dados da PNAD-Contínua que precisavam de maior desagregação, de 

forma garantir a compatibilização com a definição utilizada pelo Cepea/Esalq/USP. 

Tabela 1 - Coeficientes para abertura da CNAE-Domiciliar 
Atividade do Agronegócio/ Atividade na CNAE-domiciliar 2014 

Fertilizantes/ Fabricação de outros produtos químicos não especificados 
anteriormente 0,19 

Defensivos/ Fabricação de outros produtos químicos não especificados 
anteriormente 0,04 

Rações/ Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 0,37 
Medicamentos veterinários / Fabricação de produtos farmoquimicos e 

farmacêuticos 0,09 

Máquinas agrícolas / Fabricação de máquinas e equipamentos 0,19 
Moagem e fabricação de produtos amiláceos (exceto rações), / Moagem, 

fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 0,63 

Têxteis de base natural / Preparação de fibras, fiação e tecelagem 0,40 
Vestuários e acessórios* / Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios 0,36 

Móveis de Madeira / Fabricação de móveis 0,74 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados e informações de Barros et al. (2014), 
Cepea/Esalq/USP e RAIS (2015). 
*Para Vestuário e acessórios, a desagregação não pode ser feita, nem mesmo pela CNAE que atinge o nível 
de classes. Foi mantido constante o coeficiente utilizado por Barros et al. (2014).  

Com base nestas informações foi possível mensurar e caracterizar o mercado de 

trabalho do agronegócio. Vale frisar, que para o procedimento da decomposição de 

Oaxaca-Blinder, dois grupos foram comparados: grupo (a) – Agronegócio, e grupo (b) – 

demais setores econômicos. E, neste caso, como se deseja separar entre os grupos os 

rendimentos auferidos pelos trabalhadores, não é possível simplesmente aplicar os 

coeficientes estimados e apresentados na Tabela 1. Para separar as pessoas a serem 

incluídas no agronegócio, nesta etapa, foram selecionados indivíduos da CNAE mais 

ampla de forma aleatória, e em quantidade compatível com os coeficientes apresentados. 

Especificamente no caso do segmento de serviços, dada a heterogeneidade das atividades, 

não foi utilizada a amostragem aleatória, e este foi inteiramente alocado no grupo (b). 

Portanto, apenas nesta etapa do trabalho (referente à estimação dos diferenciais de 

rendimentos e seus determinantes), não estão incluídas no agronegócio as pessoas 

ocupadas nos agro-serviços. 

 2.3. Equação de rendimentos e decomposição de Oaxaca-Blinder 

Neste trabalho, foram estimadas duas equações de rendimentos, para as pessoas 

ocupadas nas atividades do agronegócio e para aquelas ocupadas nas demais atividades 
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econômicas, ou os grupos (a) e (b). Geralmente, ao estimar as equações de rendimentos 

por mínimos quadrados ordinários (MQO), incorre-se na existência de um viés de seleção, 

dado que apenas pessoas ocupadas são selecionadas (Cunha, 2008). O procedimento 

desenvolvido por Heckman (1979) surgiu como uma alternativa para corrigir o viés de 

seleção entre os que trabalham e não trabalham (Cameron & Trivedi, 2005), sendo este 

utilizado na presente pesquisa. Como fatores que influenciam a probabilidade de o 

indivíduo encontrar-se ocupado (e com rendimento positivo), ou as variáveis incluídas na 

equação de seleção, tem-se: com base em Cirino & Lima (2012) e na disponibilidade de 

dados na PNAD Contínua: ano, escolaridade, sexo, idade, número de pessoas no 

domicílio e variáveis binárias relativas à posição do indivíduo no domicílio e à região 

geográfica. 

O modelo econométrico utilizado para as equações de rendimentos baseia-se em 

adaptações dos trabalhos de Cunha (2008), Oliveira (2009) e Pinto & Cunha (2014), 

tendo-se como variável dependente o logaritmo neperiano do rendimento real mensal 

habitual do trabalho principal6. Foram incluídas no modelo as seguintes variáveis 

explanatórias: 

- Educação (de), via proxy nível de instrução mais elevado alcançado, sendo esta a 

variável disponível na PNAD Contínua para representar a escolaridade. A variável foi 

inserida por meio de sete variáveis binárias: escol1 para sem instrução; escol2 para 

fundamental incompleto; escol3 para fundamental completo; escol4 para médio 

incompleto; escol5 para médio completo; escol6 para superior incompleto e escol7 para 

superior completo. O nível sem introdução (escol1) foi considerado a categoria-base. 

- Sexo, por meio de uma binária que assume 0 para masculino e 1 para feminino; 

- Idade em anos (I) e Idade ao quadrado (I2), proxy para expressar a experiência no 

trabalho. O uso do termo ao quadrático visa captar a não linearidade da relação;  

- Posição na ocupação, por meio de por meio de dez variáveis binárias: posicao1 e 

posicao2 para empregado no setor privado com e sem carteira assinada, respectivamente; 

posicao3 e posicao4 para trabalhador doméstico com carteira e sem carteira assinada, 

respectivamente; posicao5 e posicao6 para empregado no setor público com e sem 

carteira assinada, respectivamente; posicao7 para militar e servidor estatutário; posicao8 

                                                            
6 Para calcular o rendimento real, foi utilizado o IPCA, a preços do 2º trimestre de 2015. 
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para empregador; posicao9 para conta-própria e posicao10 para trabalhador familiar 

auxiliar. Posicao1 configura-se como a categoria-base. 

- Região Geográfica, por meio de cinco binárias: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, sendo a região Centro-Oeste a base; 

- Binárias para controlar os trimestres (tri1, tri2, tri3 e tri4), de carácter intra-anual, sendo 

o primeiro trimestre tomado como base; e binárias para os anos do período analisado 

(ano1 para 2013, que será o ano base e ano2 para 2014);  

Depois de detalhada a especificação das equações de rendimentos a serem 

estimadas, parte-se para a avaliação do diferencial de rendimento entre os grupos, o que 

foi feito pelo procedimento de Oaxaca (1973) e Blinder (1973). Segundo Cunha (2008), 

este procedimento permite verificar o quanto dos diferenciais de rendimentos pode ser 

explicado por diferenças nas variáveis observadas e/ou mudanças nos coeficientes.   

A decomposição pode ser compreendida em duas etapas sucessivas. Na primeira 

etapa estimam-se as equações de rendimentos para os grupos. Então, calcula-se a 

diferença entre o ln do rendimento médio entre os trabalhadores dos dois grupos, fazendo-

se a diferença da previsão linear tomada no ponto médio dos regressores de cada um, 

conforme em (1) (Jann & Zurich, 2008): 

𝐷𝐷 = 𝐸𝐸[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑎𝑎] − 𝐸𝐸[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑏𝑏] = 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑎𝑎
′ 𝛽𝛽𝑎𝑎 + 𝑣𝑣] −  𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑏𝑏

′ 𝛽𝛽𝑏𝑏 + 𝑣𝑣] = 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑎𝑎]′𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑏𝑏]′𝛽𝛽𝑏𝑏     (1) 

sendo 𝐸𝐸(𝛽𝛽) = 𝛽𝛽 e 𝐸𝐸(𝑣𝑣) = 0, por hipótese. A expressão (1), segundo Jann & Zurich 

(2008), pode ser reorganizada da seguinte forma (2): 

𝐷𝐷 = [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎) − 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)]′. 𝛽𝛽𝑏𝑏 + 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)′. (𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝛽𝛽𝑏𝑏) + [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎) − 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)]′. (𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝛽𝛽𝑏𝑏)     (2) 

Essa decomposição é denominada “threefold”, sendo o diferencial de rendimentos 

dividido em três componentes. Nota-se que tal formulação se dá do ponto de vista do 

grupo (b). Segundo Jann & Zurich (2008), é possível é possível decompor este diferencial 

em duas partes (“twofold decomposition”), assumindo-se que existe algum vetor de 

coeficientes não discriminatórios, 𝛽𝛽∗, a ser utilizado na decomposição. Utilizando-se 𝛽𝛽∗, 

a equação (2) pode ser reescrita conforme (3): 

𝐷𝐷 = [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎) − 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)]′. 𝛽𝛽∗  + 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎)′. (𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝛽𝛽∗) + 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)′. (𝛽𝛽∗ − 𝛽𝛽𝑏𝑏)        (3) 

Segundo essa equação, que foi a utilizada neste estudo, o diferencial total dos 

rendimentos dos trabalhadores dos grupos é divido em dois componentes. O primeiro 

componente, ou efeito explicado ([𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎) − 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)]′. 𝛽𝛽∗), é a parte do diferencial 
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explicada pelas diferenças das características médias (atributos produtivos e pessoais e 

demais aspectos de sua inserção no mercado de trabalho) dos trabalhadores entre os 

grupos. O segundo componente, ou 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑎𝑎)′. (𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝛽𝛽∗) + 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑏𝑏)′. (𝛽𝛽∗ − 𝛽𝛽𝑏𝑏), refere-se à 

parte não explicada por essas características.  Segundo Cirino & Lima (2012), o 

componente não explicado pode representar a diferente valoração destas mesmas 

características entre grupos. Vale frisar, que uma limitação do método consiste no fato de 

que o componente não explicado, capta, além das diferenças de valoração, os potenciais 

efeitos das diferenças nas variáveis não observáveis nas equações de rendimentos.  

Quanto ao vetor 𝛽𝛽∗, existem diferentes abordagens na literatura quanto a sua 

estimação. Nesta pesquisa, não há razão específica para se assumir que 𝛽𝛽∗ iguala-se a 𝛽𝛽𝑎𝑎 

ou a 𝛽𝛽𝑏𝑏. Então, conforme visto em Jann & Zurich, (2008), os coeficientes foram estimados 

de um modelo de dados empilhados com as amostras de ambos os grupos (a e b). 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Dimensão do mercado de trabalho do agronegócio e distribuição entre seus 
segmentos e atividades 

Em 2014 o agronegócio correspondeu por 21% do total de pessoas ocupadas na 

economia brasileira, ou 19 milhões de pessoas. Entre os segmentos, o primário tem maior 

peso em número de pessoas ocupadas, com o equivalente a 47,2% do agronegócio ou 

quase 10% do mercado de trabalho brasileiro como um todo. Na sequência, vêm os 

segmentos de agro-serviços, agroindustrial, e, por fim, as atividades industriais de 

produção de insumos agropecuários. Tais informações são sumarizadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Composição do Mercado de Trabalho do Agronegócio em 2014 
Segmento Pessoas Ocupadas Participação no agronegócio 
 Insumos           223.961  1,2% 
 Primário       9.006.251  47,2% 
 Indústria       4.150.813  21,8% 
 Serviços       5.686.030  29,8% 

 Agronegócio     19.067.054    
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Das pessoas ocupadas no segmento primário, cerca de 67% estavam ocupadas no 

ramo agrícola e 33% no ramo pecuário. A Tabela 3 apresenta a subdivisão da ocupação 

no segmento primário agrícola entre as culturas ou grupo de culturas. Nesta, se destaca a 

produção de cereais (12%) e café (11%), além de outras lavouras não especificadas, com 

expressivos 44,54%. 
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Tabela 3 - Composição do Mercado de Trabalho - segmento primário agrícola  
Cultura/Grupo de culturas % no mercado de trabalho do segmento primário 

agrícola 
Outras lavouras  44,54% 
Cereais 12,24% 
Café 10,95% 
Horticultura 6,60% 
Produção florestal 5,92% 
Soja 4,68% 
Cana-de-açúcar 4,42% 
Fumo 4,25% 
Laranja 2,10% 
Cacau 2,07% 
Uva 1,04% 
Flores e plantas ornamentais 0,80% 
Sementes e mudas certificadas 0,28% 
Algodão 0,10% 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

 De forma a permitir uma visão comparativa sobre a distribuição dos trabalhadores 

e da geração de valor entre as culturas, foram coletados os dados de valor bruto de 

produção (VBP) das principais culturas brasileiras em 2014, no IBGE (2016). 

Considerando-se o VBP total das lavouras, destaca-se a participação da soja, com 33,6%, 

da cana-de-açúcar, com 16,8% e do milho, com 10,3%. Dado o número expressivo das 

pessoas ocupadas no grupo “demais lavouras” (Tabela 2), evidencia-se que a lógica de 

geração de postos de trabalho difere da lógica da geração de valor na agricultura nacional. 

Tal fato está relacionado às transformações ocorridas nas últimas décadas, como o 

progresso técnico e a intensificação da mecanização, que tornaram algumas culturas 

importantes em área e em geração de valor menos trabalho-intensivas em relação a outras 

muitas vezes baseadas em um sistema de produção de baixa tecnificação e produtividade. 

 Com relação às pessoas ocupadas no segmento primário da pecuária tem-se, 

conforme a Tabela 4: bovinocultura apresenta 67% de participação, seguida pela pesca e 

aquicultura (16%), aves (7%), suínos (3%) e outros animais (7%).  

Tabela 4 - Composição do Mercado de Trabalho - segmento primário da pecuária 
Atividade % no mercado de trabalho do segmento primário pecuário 
Bovinos (corte e leite) 67,5% 
Suínos 2,8% 
Aves (corte e postura) 6,6% 
Outros animais 6,7% 
Pesca e aquicultura 16,5% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Já no que diz respeito à composição do segmento primário da pecuária no PIB do 

agronegócio (geração de renda), tem-se o seguinte: bovinocultura (corte e leite) com 62%; 

avicultura (corte e postura) com 30% e suinocultura com 8% - segundo informações do 

Cepea/Esalq/USP (2016)7. Nota-se, a predominância da bovinocultura tanto na geração 

de renda quando postos de trabalho.  

Para o segmento agroindustrial do agronegócio, a composição é apresentada na 

Tabela 5. Verifica-se o maior peso das indústrias de vestuário e acessórios, móveis e 

madeira, massas e outros e produtos de madeira. Segundo Galinari et al. (2013), as 

indústrias relacionadas a vestuário, produtos de madeira e móveis são caracterizadas pelo 

emprego relativamente intensivo de mão de obra e com alto grau de informalidade. Tal 

fato deve-se à baixa barreira a entrada nestes setores produtivos, não se exigindo alto 

investimento financeiro, tecnológico ou intelectual para início da produção.  

Tabela 5 - Composição do Mercado de Trabalho - segmento industrial agrícola 
Atividade % no mercado de trabalho do segmento industrial agrícola 

Vestuários e acessórios  20,40% 
Móveis de Madeira  15,00% 
Massas e outros 12,93% 
Produtos de madeira 12,63% 
Indústria de açúcar 6,83% 
Moagem e produtos amiláceos  6,74% 
Papel e celulose 6,21% 
Bebidas  5,38% 
Indústria do etanol 4,56% 
Têxteis de base natural 4,55% 
Suco de frutas e conservas 2,52% 
Óleos e gorduras 1,00% 
Indústria do fumo 0,65% 
Indústria de café 0,59% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Já na Tabela 6 destacam-se as indústrias consideradas de base pecuária:  

Tabela 6 - Composição do Mercado de Trabalho no segmento industrial pecuário 
Atividade % no mercado de trabalho do segmento industrial pecuário 

Abate de animais 49,25% 
Laticínios  18,97% 
Couro e calçados 31,78% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

                                                            
7 A participação para “outros animais” e pesca e aquicultura não foi apresentada pois estas não estão 
discriminadas no PIB do agronegócio (ainda que estejam incluídas no valor monetário deste, no agregado). 
Mas, a representatividade destas em termos de renda é reduzida. 
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 A composição do segmento de insumos agropecuários entre as atividades consta 

na Tabela 7. Neste segmento, indústrias representativas como a de fertilizantes são, em 

grande medida, misturadoras de matérias primas importadas e pouco intensivas em 

termos de mão de obra.  

Tabela 7 -  Composição do Mercado de Trabalho - segmento de insumos  
Atividade % no mercado de trabalho do segmento industrial pecuário 
Fertilizantes 14,1% 
Defensivos  3,1% 
Rações   51,0% 
Medicamentos 6,0% 
Máquinas agrícolas 25,8% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Apresentados os resultados da mensuração do mercado de trabalho do 

agronegócio e seus segmentos, parte-se para a caracterização destes trabalhadores. 

3.2. Perfil do Trabalhador no Agronegócio 

Na Tabela 8, observa-se a distribuição dos trabalhadores por tipo de ocupação, 

para os segmentos do agronegócio, o agronegócio e o Brasil. Destaca-se o nível de 

trabalhadores com carteira assinada: 36,8% para o agronegócio, contra 43,3% nacional, e 

um maior percentual pessoas por conta-própria, 31,5% no agronegócio e 23,1% para 

todos os setores econômicos. O elevado percentual de trabalhadores por conta própria no 

agronegócio relaciona-se com o grande peso do segmento primário no número de pessoas 

ocupadas do setor. Verifica-se que este segmento é formado por 45,6% de ocupações 

desta modalidade. Segundo IBGE (2014), classificam-se como “conta própria” pessoas 

que trabalham explorando o seu próprio empreendimento, sem ter empregado, podendo 

contar com ajuda de trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar em 

que reside. Tal característica é típica de micro produtores rurais e familiares.  

Tabela 8 - Distribuição por tipo de ocupação (Brasil, agronegócio e seus segmentos)  

Posição Na Ocupação Agronegócio Brasil Insumos Primário Indústria Serviços Total Agron. 
Empregado Com Carteira 

Assinada 63,3% 15,3% 66,9% 48,5% 36,8% 43,3% 

Empregado Sem Carteira 
Assinada 7,1% 18,9% 10,3% 13,3% 15,2% 18,1% 

Empregador 2,2% 2,8% 3,1% 5,2% 3,6% 4,1% 
Conta-Própria 14,9% 45,6% 17,2% 20,0% 31,5% 23,1% 

Outros 12,5% 17,4% 2,4% 13,0% 12,8% 11,4% 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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  Da Tabela 8 percebe-se que o segmento primário se diferencia de forma mais 

acentuada dos demais segmentos componentes do agronegócio. Nos segmentos de 

insumos, indústria e serviços do agronegócio cerca de dois terços dos postos de emprego 

são formalizados. Já no segmento primário acontece o oposto: os trabalhadores sem 

carteira e por conta própria representam cerca de 65% do total. 

Com relação à questão de gênero, observa-se na Figura 1 que o segmento primário 

tem a menor participação feminina, bem abaixo da média nacional. Parte desta 

desigualdade pode ter origem em modelos de remuneração por produtividade, 

característico de alguns setores agropecuários e que pode gerar desigualdade salarial e 

desestimular a participação feminina em atividades primárias. Ribeiro e Ficarelli (2010), 

ao realizarem uma análise específica à cultura da cana-de-açúcar, relatam que homens 

chegam a ganhar até o dobro das mulheres em posições semelhantes devido à força física, 

o que, naturalmente, gera um desestímulo à atuação destas no segmento primário. Em 

geral, comparando-se a média do agronegócio com a média brasileira, percebe-se que 

distribuição por gênero bastante semelhante. 

 
Figura 1 - Distribuição por gênero (Brasil, agronegócio e seus segmentos) 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 A Tabela 9 apresenta dados relativos ao grau de escolaridade. Revela-se que quase 

60% das pessoas ocupadas no agronegócio não chegam a iniciar o ensino médio, patamar 

bem acima da média nacional, que tem cerca de 40% nesta situação.  

Tabela 9 - Distribuição por nível de instrução (Brasil, agronegócio e seus segmentos) 

Nível de instrução 
Agronegócio 

Brasil 
Insumos Primário Indústria Serviços Total Agron. 

Sem instrução 6,6% 18,8% 4,3% 2,6% 10,7% 5,0% 
Fundamental incompleto 29,4% 54,0% 29,0% 17,3% 37,5% 25,5% 
Fundamental completo 9,0% 9,8% 13,7% 10,0% 10,7% 10,8% 

Médio incompleto 6,5% 4,6% 8,0% 6,7% 6,0% 6,4% 
Médio completo 29,3% 10,5% 34,5% 37,6% 23,9% 31,3% 

Superior incompleto 4,6% 0,7% 3,7% 7,0% 3,3% 5,3% 
Superior completo  14,7% 1,6% 6,7% 18,8% 7,9% 15,7% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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 Nota-se, ainda, que as diferenças entre o agronegócio e o Brasil se dão em grande 

medida nos pontos mais extremos: quase 60% das pessoas ocupadas no agronegócio não 

chegaram a iniciar o ensino médio, e apenas cerca de 11% apresentam algum grau de 

ensino superior. No Brasil, este percentual quase dobra, com 21% das pessoas ocupadas 

tendo cursado ensino superior. Entre os segmentos, verifica-se padrão discrepante no que 

tange ao segmento primário. Este corresponde ao de menor nível de escolaridade, com 

mais de 80% das pessoas ocupadas não chegando a iniciar o ensino médio.  

 Alguns trabalhos destacam que o nível de escolaridade dos segmentos 

agropecuários é tradicionalmente baixo no Brasil, mas a elevação recente da mecanização 

e da tecnificação e o crescimento da participação das agroindústrias têm induzido o 

surgimento de postos de trabalho que demandam mão de obra mais qualificada. Por outro 

lado, este processo também gera uma redução no número de postos de trabalho no campo 

(Moraes, 2007). 

 A baixa escolaridade e o elevado grau de informalidade do trabalho no setor 

impactam diretamente na remuneração destes trabalhadores, dificultando que sejam 

auferidas remunerações mais elevadas e privando o trabalhador de usufruir de direitos 

básicos inerentes à formalização dos postos de trabalho. Neste sentido, o presente estudo 

buscou ainda contribuir para a compreensão do tema ao avaliar, por meio de 

determinantes socioeconômicos dos indivíduos, o diferencial de rendimento do trabalho 

entre pessoas ocupadas no agronegócio e nos demais setores da economia. 

3.3. Equações de rendimentos e decomposição de Oaxaca-Blinder 

Primeiramente, apresenta-se as estimativas das equações de rendimentos para os 

grupos a e b (Tabela 10). A partir destes resultados, é possível avaliar quais foram os 

principais determinantes dos rendimentos em cada grupo. Então, tem-se a decomposição 

de Oaxaca-Blinder. Avaliando-se a Tabela 10, nota-se que quanto maior o nível 

educacional do indivíduo mais elevado o rendimento obtido por este no mercado de 

trabalho para ambos os grupos, conforme o esperado. Para a variável sexo, também 

conforme o esperado, foram observados coeficientes negativos em relação à categoria 

base, sexo masculino. Segundo Cirino & Lima (2012), de acordo com a teoria do capital 

humano, os resultados da idade e idade elevada ao quadrado (proxys para experiência no 

trabalho) corroboraram a hipótese de que o rendimento é fortemente influenciado pela 

idade, mas a taxas decrescentes.  
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Tabela 10 - Estimativas das equações de rendimentos  
 Agronegócio (a) Outros (b) 
ano2 0,0034*** -0,0209*** 
 (0,0002) (0,0001) 
tri2 -0,0002 -0,0194*** 
 (0,0002) (0,0001) 
tri3 0,0120*** -0,0186*** 
 (0,0002) (0,0001) 
tri4 0,0214*** 0,0005*** 
 (0,0002) (0,0001) 
escol2 0,2475*** 0,2194*** 
 (0,0002) (0,0002) 
escol3 0,4523*** 0,3906*** 
 (0,0003) (0,0002) 
escol4 0,4895*** 0,4454*** 
 (0,0004) (0,0002) 
escol5 0,6455*** 0,5861*** 
 (0,0003) (0,0002) 
escol6 0,8865*** 0,7729*** 
 (0,0006) (0,0002) 
escol7 1,3132*** 1,2644*** 
 (0,0005) (0,0002) 
sexo -0,3995*** -0,3429*** 
 (0,0002) (0,0001) 
I 0,0380*** 0,0394*** 
 (0,0000) (0,0000) 
I2 -0,0004*** -0,0004*** 
 (0,0000) (0,0000) 
posicao2 -0,4391*** -0,2822*** 
 (0,0002) (0,0001) 
posicao3 0,2463*** -0,0807*** 
 (0,0172) (0,0002) 
posicao4 -0,3711*** -0,5891*** 
 (0,0374) (0,0001) 
posicao5 0,1272*** 0,0284*** 
 (0,0054) (0,0002) 
posicao6 -0,2146*** -0,2014*** 
 (0,0036) (0,0002) 
posicao7 0,2092*** 0,1326*** 
 (0,0119) (0,0001) 
posicao8 0,5921*** 0,5660*** 
 (0,0005) (0,0001) 
posicao9 -0,5698*** -0,2384*** 
 (0,0002) (0,0001) 
posicao10 0,0000 0,0000 
 (.) (.) 
Norte -0,4082*** -0,1978*** 
 (0,0004) (0,0001) 
Nordeste -0,8361*** -0,3571*** 
 (0,0003) (0,0001) 
Sudeste -0,1497*** -0,0330*** 
 (0,0003) (0,0001) 
Sul -0,0002 -0,0427*** 
 (0,0003) (0,0001) 
mills -0,7303*** -1,0291*** 
 (0,0022) (0,0007) 
_cons 6,2344*** 6,1875*** 
 (0,0012) (0,0004) 
N 89564174 617109680 
r2 0,4731 0,4559 
F 3,09e+06 1,99e+07 

Erro padrão em parênteses. * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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Em relação às posições na ocupação, tem-se como categoria base os trabalhadores 

do setor privado com carteira assinada. Para os trabalhadores do agronegócio, pode-se 

notar que as categorias com rendimentos superiores à base foram os trabalhadores do 

setor público com carteira assinada e, em ainda maior magnitude, os empregadores (além 

dos miliares e servidores estatutários). Já os empregados sem carteira assinada (inclusive 

conta própria) auferiram menores rendimentos que à categoria base.  

Para as regiões geográficas, a Região Centro-Oeste é a categoria base, sendo, 

também, a região com maiores rendimentos, para ambos os grupos. Tendo-se como base 

2013, nota-se que houve evolução positiva nos rendimentos reais auferidos pelos 

trabalhadores do agronegócio em 2014, e o contrário observou-se para os demais setores.  

Partindo das equações estimadas, foi feita a decomposição de Oaxaca-Blinder dos 

diferenciais de rendimento. O objetivo foi avaliar o efeito de se trabalhar nos diferentes 

grupos definidos sobre os rendimentos auferidos pelos trabalhadores. A Tabela 11 

apresenta os resultados da decomposição, já transformados para a escala original (e não 

na escala logarítmica utilizada para estimação). 

Tabela 11 - Decomposição da diferença nos logaritmos neperianos dos rendimentos  
Diferencial 

Previsão rendimento (outros setores) 1.237,258 *** 
 (0,000) 
Previsão rendimento (agronegócio) 748,8579 *** 
 (0,000) 
Diferença (Previsão outros / Previsão agronegócio) 1,652 *** 

(0,000) 
Decomposição 

Efeito explicado 1,274 *** 
 (0.000) 
Efeito não explicado 1,296*** 
 (0.0001) 

Erro padrão em parênteses. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Observa-se que a média (geométrica8) dos rendimentos mensais do trabalho para 

as pessoas ocupadas no agronegócio foi de R$ 748,85 frente a R$ 1.237,25 para as pessoas 

ocupadas nos demais setores: diferença estimada em expressivos 65%, ou R$ 488,40. É 

possível ainda decompor este diferencial entre os efeitos explicado e não explicado. O 

                                                            
8 A média aritmética do logaritmo dos rendimentos (Y) é igual ao logaritmo da média geométrica dos 
rendimentos. Então, ∆(�̅�𝑌) é a diferença entre os logaritmos das médias geométricas dos rendimentos dos 
dois grupos, ou o logaritmo da razão entre as médias geométricas dos rendimentos do trabalho dos dois 
grupos. 
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efeito explicado (Tabela 11) reflete qual seria o aumento no rendimento dos trabalhadores 

do agronegócio caso eles apresentassem as mesmas características dos indivíduos 

ocupados nos demais setores econômicos e caso as características do mercado de trabalho 

no agronegócio fossem as mesmas que as do mercado de trabalho para os demais setores. 

Neste sentido, observa-se pela Tabela 11 que, do gap de rendimentos de 65% entre os 

dois grupos, 27,4% referem-se a este efeito. Portanto, ajustando-se às características dos 

trabalhadores do agronegócio e dos diferentes mercados, o rendimento médio do setor 

passaria a R$ 954,15. Nota-se que, mesmo com este ajuste, permanece um diferencial 

expressivo entre os grupos. 

O restante do diferencial, ou 29,6%, compõe o efeito não explicado da 

diferenciação de rendimentos, expressando o diferencial que independe das 

características médias dos trabalhadores e dos mercados. Sendo este efeito positivo, e 

também expressivo, tem-se evidências de que os mesmos atributos são mais valorizados 

em outros setores que não o agronegócio9.  

Vale frisar que, ainda que as evidências indiquem elevado diferencial de renda 

entre os trabalhadores do agronegócio e dos demais setores da economia, sabe-se que este 

efeito deve ocorrer de forma distinta entre os segmentos (primário, ou agropecuária, e 

agroindústria) do setor.  

4. Considerações Finais 
 
No agregado do agronegócio nacional, em 2014, 19 milhões de pessoas foram 

ocupadas entre os segmentos de insumos, primário, industrial e de agro-serviços, e nos 

ramos agrícola e pecuário. Tal magnitude representou 21% das pessoas ocupadas no País 

no mesmo ano. O segmento primário do agronegócio destacou-se em termos de pessoas 

ocupadas, com 47,2% do total do setor.  

Seja na distribuição das pessoas entre os segmentos (evidenciando-se pelo 

destaque do segmento primário), ou dentro de cada segmento entre as atividades 

componentes, pôde-se verificar que, muitas vezes, a lógica de geração de postos de 

trabalho diverge da lógica de geração de valor.  Seja na agricultura ou agroindústria, tem-

                                                            
9 Vale frisar que este efeito também capta os potenciais efeitos de diferenças nas variáveis não-observáveis 
nas equações de rendimentos (Cirino e Lima (2012) apud Jann (2008) e Scorzafave e Pazello (2007)). 
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se atividades relevantes em termos de geração de valor como pouco trabalho-intensivas 

em relação a outras de baixa tecnificação e produtividade. 

Quando se avalia o perfil do trabalhador do agronegócio, se verifica, de modo 

geral, baixo nível de escolaridade, baixa formalização dos postos de trabalho e grande 

diferença na ocupação por gênero, quando estes resultados médios são comparados ao 

observado para País. Mas, estes resultados são, em grande medida, atrelados ao peso do 

segmento primário no total de pessoas ocupadas no agronegócio e ao perfil destoante que 

este segmento apresenta em relação aos demais segmentos no setor. Essas características 

impactam diretamente na remuneração dos trabalhadores do agronegócio, dificultando 

que sejam auferidas remunerações mais elevadas e privando o trabalhador de usufruir de 

direitos básicos inerentes à formalização do emprego.  

Então, nas estimativas dos diferenciais de rendimento (via Oaxaca-Blinder), 

constatou-se que a média geométrica dos rendimentos mensais do trabalho para as 

pessoas ocupadas no agronegócio foi de R$ 748,85, frente a um rendimento médio de R$ 

1237,25 para as pessoas ocupadas nos demais setores econômicos, implicando em uma 

diferença estimada de quase 65% para o período avaliado. Descompondo-se este 

diferencial, constatou-se que o efeito explicado respondeu por 27,4% do diferencial, 

ficando os demais 29,6% atrelados a aspectos não explicados pelas características 

socioeconômicas e demais variáveis explicativas incluídas no modelo.  

Deve-se apontar algumas limitações inerentes ao presente estudo. Primeiramente, 

o segmento de serviços não pôde ser incluído no agronegócio, ainda que detenha relevante 

participação na geração de renda e postos de trabalho no setor e que, possivelmente, 

impactaria elevando o rendimento médio do setor. Ademais, foram consideradas variáveis 

dummies para diferenciar os trabalhadores por categoria de ocupação no trabalho. Mas, 

deve-se buscar formas diferenciadas de tratar a categoria de empregadores e pequenos 

agricultores (conta-própria) nas modelagens a respeito de rendimentos destes 

trabalhadores. Isso porque, ainda que possuam rendimentos mensais reduzidos, tais 

categorias de pessoas ocupadas possuem estoques de terra (riqueza). 
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RESUMO 

A alimentação possui papel de destaque no desenvolvimento dos indivíduos. Os 

alimentos são fonte de bem estar físico e de prazer, mas também de preocupação e 

estresse (ROZIN, et al., 1999). Entre as preocupações estão aquelas relacionadas à 

segurança, origem e saudabilidade dos alimentos. O homem onívoro alimenta-se, em 

grande parte das vezes, de acordo com a cultura em que está inserido, sendo que a 

cultura alimentar é constituída por hábitos que possuem raízes históricas. Assim, pode-

se afirmar que o alimento tradicional proporciona segurança e conforto ao ser humano 

no ato de comer (BRAGA, 2004). Por outro lado, verifica-se também a necessidade de 

variar os ingredientes que compõe a alimentação. Assim, os indivíduos vivenciam um 

constante paradoxo entre a necessidade de inovar [neofilia] e o receio ou medo do não 

familiar [neofobia] (FISCHLER, 1990). Considerando a importância de se compreender 

a inovação no contexto alimentar, este estudo tem como objetivos: i) identificar o 

número de publicações científicas internacionais que abordam o tema em questão, 

demonstrando a evolução dessas publicações no período 2004-2014, nos domínios de 

área de concentração, instituição e território e ii) analisar o conteúdo dessas publicações. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira foi 

realizada uma pesquisa bibliométrica e na segunda, uma análise do conteúdo dos 

documentos que retornaram da primeira etapa. A pesquisa bibliométrica foi realizada na 
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base de dados Web of Science. Para tanto, foram utilizadas como estratégia de busca as 

palavras-chave “Food AND Innovation AND Consum*”. Na segunda etapa da pesquisa 

foram selecionados o conjunto de título, resumo e palavras-chave de todos os 

documentos, sendo posteriormente inseridos no Software QDA Miner para a realização 

da análise de conteúdo. A pesquisa retornou 555 documentos, sendo visível o 

crescimento no número de publicações ao longo dos anos. O crescimento mais 

acentuado foi verificado a partir de 2010. Entre os países que mais se destacam nas 

publicações sobre a temática estão: Estados Unidos (17,18%), Inglaterra (7,44%), 

Holanda (7,17%), Itália (5,68%), Espanha (4,87%), Alemanha (4,19%), Austrália 

(3,78%), França (3,78%), Canadá (3,24%) e Bélgica (3,24%). Esses países concentram 

60,62% de todas as publicações. Os resultados revelaram a predominância da área do 

conhecimento denominada Ciência de Tecnologia dos Alimentos, representando 

16,51% do total de publicações, seguida da Agricultura (15,27%), Economia (11,76%), 

Nutrição (6,33%), Ecologia (5,88%), Engenharia (3,67%), Química (2,60%), Geografia 

(1,89%), Saúde Ocupacional (1,89%) e Biotecnologia (1,89%). Os resultados 

proporcionam uma visão ampla da produção científica sobre inovação e alimentação, 

bem como auxilia no reconhecimento das áreas científicas que necessitam de maiores 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, como é o caso da Biotecnologia e das 

Ciências Sociais. As implicações das inovações alimentares para o agronegócio serão 

apresentadas e discutidas.  

 

Palavras-chave: Alimento, inovação, consumidor, agronegócio, produção científica. 

 

ABSTRACT 

The feeding has an important role in the development of individuals. The food is source 

of physical well-being and pleasure but also of concern and stress (ROZIN et al., 1999). 

Among the concerns are those related to safety, origin and healthiness of food. 

Individuals feed according to the culture in which it is inserted. The food culture 

consists of habits that have historical roots. In this perspective, it can be said that the 

traditional food provides safety and comfort in the act of eating (BRAGA, 2004). On 

the other hand, it also checks that need to vary the ingredients that composed the feed. 

Thus, individuals experience a constant paradox between the need to innovate 

[neophilia] and fear of the unfamiliar [neophobia] (FISCHLER, 1990). Considering the 

importance of understanding the innovation in the food context, this study aims to: i) 
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identify the number of international scientific publications on the topic in question, 

showing the evolution of these publications during the period 2004-2014 and, ii) 

analyze the content of these publications. The methodology used in this study was 

divided into two stages. At first, we made a bibliometric survey. In the second step we 

made an analysis of the content of the documents that returned from the first stage. The 

bibliometric research was conducted on the Web of Science database. The keywords 

used as the search strategy were "Food Innovation AND AND Consum*". In the second 

stage of the research were selected the set of title, abstract and keywords of all 

documents, entered into the software QDA Miner to perform the content analysis. The 

search returned 555 documents, it being visible the growth in the number of 

publications over the years. The growth in the number of publications was more 

pronounced from 2010. Among the countries that stand out in the publications about 

this subject are: United States (17.18%), England (7.44%), Netherlands (7.17%), Italy 

(5.68%), Spain (4.87%), Germany (4.19%), Australia (3.78%), France (3.78%), Canada 

(3.24%), and Belgium (3.24%). These countries concentrate 60.62% of all publications. 

The results showed the predominance of Science of Food Technology, that representing 

16.51% of the total publications, followed by Agriculture (15.27%), Economy 

(11.76%), Food (6.33% ), Ecology (5.88%), Engineering (3.67%), Chemistry (2.60%), 

Geography (1.89%), Occupational Health (1.89%), and Biotechnology (1.89%). The 

results provide a broad overview of the scientific literature on innovation and feeding, 

as well as the recognition of areas that need greater investment in research and 

development, such as the Biotechnology and Social Sciences. The implications of food 

innovations for agribusiness will be presented and discussed. 

 

Keywords: Food, innovation, consumer, agribusiness, scientific production.  
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RESUMEN 

En la gestión de los espacios naturales protegidos se deben valorar cuáles son los 
servicios recreativos que se pueden ofrecer al ciudadano durante su visita. En este 
sentido, la caracterización de los visitantes resulta imprescindible para adecuar la oferta 
a la demanda. Con este objetivo, se realizaron 410 encuestas a los visitantes del Parque 
Natural de los Calares del Mundo y de la Sima (España), utilizándose como criterio de 
segmentación el estilo de vida y realizándose el estudio de sus preferencias mediante el 
análisis conjunto. Los resultados mostraron dos segmentos de visitantes. Un primer 
segmento, son los más informados sobre temas relacionados con el medio ambiente, 
tienen más estudios y más renta familiar mensual, son más activos y conocen lugares 
alternativos, mientras que el segundo segmento son justamente lo contrario. Estudiando 
las preferencias de estos dos segmentos se tiene que, mientras los primeros le dan más 
importancia a las actividades de senderismo o de montaña, los segundos prefieren que el 
acceso al parque se realice en vehículo. Según lo detectado, los gestores públicos 
pueden configurar una oferta diferenciada de servicios; así mientras que para el primer 
segmento, lo adecuado sería señalizar itinerarios de senderismo y de montaña e instalar 
observatorios de fauna, para los del segundo segmento, pasaría por preparar folletos con 
rutas en coche que incluyan miradores y enclaves de singular belleza, junto con 
actividades de información de las funciones ambientales del Parque. 
 

Palabras clave: análisis conjunto, análisis factorial, comportamiento del consumidor, 

espacios naturales, Castilla-La Mancha. 

 

INTRODUCCIÓN 
En años recientes hay un incremento importante en la sociedad por los 

problemas relativos a la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. Por 

lo que es motivo de interés para los ciudadanos los problemas ambientales y en 

particular, los que inciden en la degradación de los espacios naturales. 

Con la finalidad de proteger y evitar la degradación de determinadas áreas 

surgieron, a finales del siglo XIX, los espacios naturales protegidos. No obstante, hoy 
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en día, no sólo resulta imprescindible proteger el medio biofísico sino que además 

resulta necesario para favorecer su conservación implicar a la sociedad realizando en 

ellos actividades culturales, educativas, investigadoras, socioeconómicas y recreativas. 

Entre las distintas actividades anteriores, las recreativas están experimentando 

un notable incremento de demanda. El ciudadano busca la riqueza natural del espacio 

que visita y demanda servicios recreativos adicionales que es preciso conocer y que las 

autoridades públicas, en uso de sus competencias, deben valorar y ofrecer siempre que 

sea viable.  

Para satisfacer dicha demanda, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

cuenta con 2 Parques Nacionales, 6 Parques Naturales y otras figuras de protección 

menores, que en conjunto ocupan una superficie de 316.724 ha, lo que 

aproximadamente representa el 4% de la superficie de la Comunidad. 

El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima (Figura 1) es el más 

reciente de los Parques Naturales de Castilla-La Mancha (BOE, 2005), se encuentra 

situado en el extremo suroriental de la provincia de Albacete, ocupa una superficie de 

19.192 ha (que se reparten entre los 

municipios de Cotillas, Molinicos, 

Riópar, Vianos, Villaverde del 

Guadalimar y Yeste) y está 

constituido por los parajes 

denominados; el Calar del Mundo, el 

Calar de En Medio, los Chorros del 

río Mundo, la Cañada de los 

Mojones, la Sierra del Cujón y el 

Calar de la Sima. 

Contiene un karst de extraordinario desarrollo y riqueza en formas, así como una 

gran diversidad botánica y paisajística y un excelente grado de conservación de sus 

ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista de la 

conservación del patrimonio geológico, la biodiversidad y el paisaje de Castilla-La 

Mancha. 

De entre el conjunto de parajes del Parque que presentan una llamativa vocación 

recreativa propiciada por sus especiales cualidades naturales y de accesibilidad, tiene 

Parque Natural de los 
Calares del Mundo y 
de la Sima. (Albacete) 

Figura 1. Castilla-La Mancha (España) 
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especial importancia el denominado los Chorros del río Mundo. Este paraje concentra la 

mayor parte de las visitas al Parque, dado que allí se encuentra la boca de la cueva de 

Los Chorros, situada a unos 1.260 metros de altura, de difícil acceso y de donde emana 

en una cascada el agua que dará lugar a la formación del río Mundo. 

Hoy en día, los visitantes a espacios naturales protegidos se caracterizan por una 

elevada heterogeneidad lo que está propiciando una demanda de actividades recreativas 

cada vez más diversa, exigente y fragmentada. En este escenario, tratar de satisfacer a 

todos los individuos con una única oferta difícilmente conducirá a su satisfacción ya que 

sus necesidades, recursos y comportamientos pueden y de hecho son, muy diferentes. 

En estas circunstancias, la segmentación de los visitantes puede resultar de gran 

utilidad a los organismos públicos responsables de la gestión del Parque para así poder 

adecuar la oferta recreativa a la de los visitantes. 

La segmentación supone la división de la totalidad de los visitantes en grupos de 

personas relativamente homogéneos en base a algún criterio o características de manera 

que cada uno de ellos pueda ser atendido con unas estrategias diferenciadas que 

permitan satisfacer adecuadamente sus deseos y demandas (Bigné et al., 2000). 

Su aplicación presenta indudables ventajas tanto para los gestores de espacios 

naturales como para los propios visitantes. Para los primeros, permite detectar y analizar 

las demandas de los visitantes, evaluar en qué grado están cubiertas sus necesidades, al 

tiempo que favorece las estrategias de protección de los espacios naturales protegidos al 

conocer con más detalle el posible comportamiento de los visitantes. Desde la 

perspectiva de los visitantes, el agrupamiento en función de sus características comunes 

hace posible la satisfacción más eficiente de sus deseos al adaptarse a éstos  las 

actividades ofrecidas. 

Tradicionalmente se ha segmentado en función de criterios socioeconómicos, no 

obstante Lambin (1995) señala que estos criterios explican cada vez peor la creciente 

personalización de los consumos individuales en las economías desarrolladas, debido a 

los rápidos cambios socioculturales.  

Debido a esta insuficiencia explicativa de los criterios tradicionales resulta de 

gran utilidad la segmentación en función de los estilos de vida de los consumidores 

(Cervantes et al., 1999; González, 2005; Iversen et al., 2016; Moutinho, 2000). 
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Con el fin de buscar la manera más adecuada de satisfacer las necesidades y 

deseos de los visitantes a un espacio natural protegido, puede resultar de gran interés 

estudiar las preferencias de los consumidores según su estilo de vida. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 En este trabajo se encuestó personalmente a 410 visitantes del paraje Los 

Chorros del río Mundo, perteneciente al Parque Natural de los Calares del Mundo y de 

la Sima durante el mes de agosto de 2009. El muestreo se realizó de forma aleatoria 

estratificada con afijación proporcional por género y grupo de edad (entre 18 y 24 años, 

25 y 34 años, 35 y 49 años, 50 y 64 años y más de 64 años), para un nivel de error 

inferior al 5% y un nivel de confianza al 95,5% (p=q=0,5; k=2). Previo al trabajo de 

campo se realizó un pretest a 25 personas (Tabla 1). 

Tabla 1. Ficha técnica. 

Ámbito Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima 
(Castilla-La Mancha, España). 

Universo Visitantes al Parque Natural 
Tamaño muestral 410 encuestas 
Error muestral ±5,0% 
Nivel de confianza 95,5% (k=2) 

Muestreo Aleatorio estratificado con afijación proporcional por 
género y edad 

Control De coherencia y estabilidad 
Cuestionario previo Pretest a 25 personas 
Trabajo de campo Agosto de 2009 

 

El cuestionario definitivo, estaba estructurado en cinco grupos de preguntas para 

obtener información del visitante, sobre: 1) gastos realizados en la visita al parque, 2) 

disposición máxima al pago por la entrada al Parque, 3) preferencias sobre distintos 

servicios, 4) distintas afirmaciones sobre sus estilos de vida y 5) sus características 

socioeconómicas. 

 

Identificación de los estilos de vida de los visitantes 

Utilizando el cuarto grupo de preguntas del cuestionario, a los encuestados se les 

preguntó sobre distintas afirmaciones de sus estilos de vida, que valoraban sobre una 

escala de Likert de cinco puntos siendo el 1 el máximo nivel de desacuerdo y el 5 el 
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máximo nivel de acuerdo. Posteriormente, se realizó un análisis factorial que tiene un 

objetivo doble: Identificar las unidades fundamentales de información y conseguir 

reducir el número de variables a un conjunto más manejable sin pérdida aparente de 

información. 

 Para realizar el análisis factorial, se comienza con el cálculo de la matriz de 

correlación y se procede a su examen sabiendo que, el primer requisito que debe 

cumplirse para que el análisis factorial tenga sentido, es que las variables estén 

altamente intercorrelacionadas. El siguiente paso pretende la extracción de los factores 

que son, variables o ideas, no directamente observables, que necesitan ser inferidas de 

las variables de entrada (Manly, 2008). 

 El método seleccionado fue el de componentes principales, desarrollado por 

Hotelling (1933) (en Bisquerra, 1989), que consiste en generar un primer factor que 

tendrá la máxima interpretación de la varianza. Posteriormente con el primer factor y 

sus cargas factoriales asociadas, las componentes principales localizarán, un segundo 

factor que maximizará a la varianza explicada en este segundo factor. El procedimiento 

continúa hasta que haya tantos factores generados como variables, o hasta que el 

análisis concluye que el número de factores útiles ha sido agotado (Aaker & Day, 1989). 

 El método utilizado en la rotación es el varimax propuesto por Kaiser (1958), en 

el que se busca un conjunto de cargas de los factores de modo que cada factor tenga 

algunas cargas cercanas a cero y otras cargas cercanas a menos uno o a más uno. 

 Para determinar el número de factores a conservar se eligió el criterio de Kaiser 

(1958), que sugiere conservar aquellos componentes principales cuyos valores propios 

sean mayores que la unidad. 

A continuación, con las puntuaciones factoriales obtenidas se llevó a cabo la 

segmentación de los visitantes mediante un análisis multivariante de segmentación de 

conglomerados de K-medias utilizando el algoritmo Quick Segmentation Analysis del 

programa estadístico SPSS 22.0 (SPSS, 2013). 

 

Identificación de las preferencias de los visitantes de cada segmento 

Una vez realizada la segmentación de los visitantes según su estilo de vida, se 

procedió al estudio de las preferencias de cada uno de ellos, en función de la 
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importancia que conceden a distintos atributos de servicios del Parque, utilizando para 

ello el tercer grupo de preguntas del cuestionario. 

Entre los métodos para determinar la estructura de preferencias de los 

consumidores, el análisis conjunto (Green & Rao, 1971) es, probablemente, la principal 

y más importante técnica (Wittink & Cattin, 1989; Wittink et al., 1994). 

El análisis conjunto es una técnica estadística dentro de los modelos 

multiatributos. Los modelos multiatributos pueden ser divididos en modelos 

composicionales y modelos descomposicionales. En los composicionales, los individuos 

los individuos realizan valoraciones de los distintos atributos de un producto para 

estimar la preferencia global, mientras que en los descomposicionales la preferencia de 

un producto o servicio se obtiene a través de valoraciones globales de distintas 

alternativas de productos o servicios, a partir de las cuáles se obtienen las preferencias 

de los atributos. 

La aplicación del análisis conjunto requiere seguir una serie de pasos que se 

detallan a continuación (Guerrero et al., 2003). 

 

Identificación de atributos y establecimiento de niveles 

Para implementar un análisis conjunto es necesario identificar todos aquellos 

atributos que van a formar parte de nuestro estudio, así como establecer los niveles 

asociados a cada uno de ellos. A través de la bibliografía, entrevistas con expertos y un 

cuestionario previo se seleccionaron los atributos y niveles más representativos que se 

pueden ofrecer en la visita a un espacio natural. 

Los atributos (y sus niveles) identificados como más importantes fueron: 1) 

acceso al parque (a pie y en vehículo)1, el tipo de actividades a realizar (senderismo, 

bicicleta, montaña y equitación)2 y, otros servicios complementarios (mesas de pic-nic y 

visitas guiadas). 

 

  

                                                 
1 El acceso al Parque en vehículo o a pie, se refiere al modo de llegar hasta el Parque, no al recorrido que 

se haga una vez dentro del Parque, que en ningún caso será en vehículo. 
2 Las actividades de senderismo y montaña son prácticas deportivas y recreativas, que consiste la primera 

en recorrer a pie caminos o senderos, preferentemente tradicionales del medio natural y en subir a 
cimas o recorrer laderas u otros entornos naturales caracterizados por su desnivel, mediante la 
utilización de técnicas y medios propios, la segunda. 
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Selección del modelo de preferencia 

El análisis conjunto trata de encontrar una serie de valores, llamados utilidades 

parciales o partworth, que relacionan los niveles de los atributos con las preferencias de 

los consumidores, en este caso, visitantes al Parque. Es un modelo explicativo en el que 

la variable dependiente son las evaluaciones de preferencias de los individuos sobre el 

conjunto de combinaciones y las variables explicativas son los niveles de los atributos 

seleccionados para definir las combinaciones. 

El investigador debe especificar cuál es la regla de composición del encuestado. 

La regla de composición describe cómo combina el encuestado los componentes 

parciales de la utilidad total de los factores para obtener el valor conjunto. La regla de 

composición más comúnmente utilizada es el modelo aditivo, que considera que la 

preferencia de un individuo por un estímulo se obtiene sumando las utilidades parciales 

asignadas a los niveles de los factores que constituyen dicho estímulo (Steenkamp, 

1987). Se partió de un modelo aditivo ya que explica, un porcentaje muy elevado (del 

80% al 90%), de la variación de la preferencia de los individuos (Hair et al., 1999). Su 

formulación es: 

 

 

 

donde 1i, 2j y 3k  son los coeficientes asociados a los niveles i (i=1,2); j 

(j=1,2,3,4), y k (k=1,2) de los atributos acceso (1), actividad (2) y servicios (3) 

respectivamente, y donde D1i, D2j y D3k son las variables ficticias por cada atributo, 

considerando los niveles de cada atributo como categóricos. 

En el análisis conjunto, por tanto, las variables explicativas son dicotómicas, 

tomando el valor 1 si el nivel está en el atributo que forma el estímulo y el valor 0 en 

caso contrario. 
 

Método de recogida de datos 

Se eligió el método de perfil completo, en el cual se describe cada estímulo por 

separado mediante una tarjeta de perfiles. Con este método se consigue una visión más 

realista del problema, y se reduce el número de comparaciones a través del uso de 

diseños factoriales fraccionados. 
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Construcción del conjunto de estímulos 

En nuestro caso, tenemos 3 atributos, dos de ellos con dos niveles cada uno, y el 

tercero con cuatro niveles. El número total de posibles combinaciones o estímulos 

vendrá dado por: 2 x 4 x 2 = 16. Evaluar 16 tarjetas sería prácticamente inviable para 

una persona. Sin embargo, tenemos la opción de utilizar un diseño factorial fraccionado. 

Un diseño factorial fraccionado permite que no exista correlación entre los atributos 

(diseño ortogonal). En nuestro estudio hemos utilizado un diseño factorial fraccionado 

proporcionado por SPSS a través del procedimiento Orthoplan del módulo Categories 

(SPSS, 2013). El diseño factorial consta de 8 estímulos a evaluar por parte de los 

entrevistados, que permiten estimar los parámetros del modelo. La elección de un 

diseño ortogonal frente a la presentación de todas las combinaciones posibles de 

productos limita la obtención de información únicamente a los efectos principales de los 

atributos, eliminando las interacciones, pero presenta la ventaja de ofrecer sólo ocho 

productos a cada encuestado, estimándose que esta ventaja supera a dicho inconveniente 

(Braña et al., 1995). Los ocho perfiles obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tarjetas de servicios hipotéticos expuestos a los encuestados. 

    
1 A pie Senderismo Visita guiada 
2 A pie Montaña Mesas pic-nic 
3 Vehículo Montaña Visita guiada 
4 Vehículo Senderismo Mesas pic-nic 
5 Vehículo Bicicleta Mesas pic-nic 
6 A pie Bicicleta Visita guiada 
7 Vehículo Equitación Visita guiada 
8 A pie Equitación Mesas pic-nic 

 

Presentación de los estímulos 

En nuestro caso la presentación de estímulos se hizo de forma verbal, 

apoyándonos en unas tarjetas diseñadas al efecto (Tabla 3). Estas tarjetas se presentaron 

a cada uno de los encuestados. La presentación verbal tiene como ventajas la 

simplicidad y la eficiencia, pues permite evaluar un elevado número de estímulos. 
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Tabla 3. Ejemplo de modelo de tarjeta presentada a los visitantes al parque. 

Puntúe, de 1 (menos preferido) a 10 (más preferido), sus preferencias de servicios en su 
visita al P.N. de los Calares del Mundo y de la Sima (Castilla-La Mancha, España), con 
las siguientes características: 
Acceso:  A pie 
Actividad:  Senderismo 
Otros servicios: Visita guiada 

Puntuación:_____ 
 

Escala de medida de la variable dependiente 

Las alternativas para definir la escala de medida de la variable dependiente son: 

i) escala no métrica: comparación por pares y rangos de orden; y ii) escala métrica: 

escala de intervalo. En nuestro caso, se prefirió ésta última. Los encuestados asignaron 

una calificación de preferencia a cada tarjeta en una escala métrica de 1 a 10 en función 

de sus preferencias declaradas, con posibilidad de repetir puntuación en más de una 

tarjeta, correspondiendo el 1 al menor grado de preferencia y el 10 al mayor grado de 

preferencia (método de perfil completo), con el objeto de descubrir qué características 

presentan una mayor influencia sobre la preferencia de servicios del espacio natural, así 

como la importancia relativa de cada atributo. La elección de este tipo de escala se 

debió fundamentalmente a que permite un análisis y una administración más sencillos. 
 

Método de estimación 

Para la obtención de resultados del análisis conjunto se utilizó el programa SPSS 

(20013), ya que cuenta con un módulo adaptado para ello (Categories). En este módulo 

está implementado un programa denominado Conjoint, y el subcomando Score de este 

programa está diseñado para analizar las preferencias mostradas por un conjunto de 

personas donde se asigna un valor a cada una de las nueve tarjetas, siguiendo las 

preferencias de cada una de ellas, según el diseño ortogonal mostrado en el Cuadro 2. 

Así, el subcomando Score reconoce, en el fichero de datos, el número de tarjeta y la 

valoración asignada por el entrevistado (Varela y Braña, 1996). 

 El resultado final del programa Conjoint permite estimar las utilidades parciales 

de cada uno de los atributos y la utilidad total de cada perfil. Con las utilidades parciales 

de cada persona entrevistada y para determinar la estructura de preferencias de los 

consumidores, se calculó la importancia relativa de los atributos de cada una de ellas, 
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así como la proporción de rango asignada a cada atributo sobre la variación de rangos 

total (Halbrendt et al., 1991; Hair et al., 1999): 

 

 

 

dónde: IR, es la importancia relativa, max Ui, es la utilidad máxima, min Ui es la 

utilidad mínima. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Segmentación de los visitantes según sus estilos de vida 

En primer lugar, se ha utilizado el análisis factorial con el que se han 

identificado cuatro factores (informado, salud, concienciado y ocioso), que explican el 

60,86% de la varianza (Tabla 4). 

Tabla 4. Patrón de la matriz de rotación del análisis factorial de estilo de vida 
Variables de estilos de vida Factor 1 

Informado 
Factor 2 

Salud 
Factor 3 

Concienciado 
Factor 4 
Ocioso 

Tengo conocimientos sobre el efecto invernadero 0,906 0,027 0,045 0,124 
Tengo conocimientos sobre la contaminación 0,875 0,004 0,006 0,075 
Tengo conocimientos sobre la desertización 0,854 -0,001 0,183 0,105 
Tengo conocimientos sobre la lluvia ácida 0,829 0,102 0,069 0,143 
Tengo conocimientos sobre energías renovables 0,814 -0,034 0,189 0,239 
Practico una alimentación sana 0,021 0,784 -0,029 -0,063 
Me preocupo por mi salud -0,118 0,652 0,247 0,138 
No fumo 0,026 0,637 -0,212 0,012 
Chequeo frecuentemente mi salud -0,035 0,608 0,347 -0,074 
Intento comprar prod. respetuosos con el medio ambiente 0,236 0,524 0,343 0,064 
Considero la civilización actual destruye la Naturaleza 0,086 0,063 0,718 0,270 
Me preocupan los problemas sociales (paro, sanidad, etc.) 0,031 0,025 0,712 -0,137 
Me intereso por la información afín con el medio ambiente 0,295 0,218 0,693 0,188 
Tengo con frecuencia reuniones con amigos 0,048 -0,168 0,280 0,739 
Hago deporte regularmente 0,160 0,235 -0,184 0,613 
Mi tiempo libre lo dedico a viajar 0,188 0,072 0,176 0,601 
Utilizo internet para buscar información 0,474 -0,205 -0,121 0,555 
Total Varianza explicada (%) 24,234 13,444 12,235 10,948 
Total Varianza acumulada (%) 24,234 37,678 49,913 60,861 

Método de extracción: análisis de componentes principales. Medida de adecuación muestral de Kayes-Meyer-Olkin (KMO): 
0,843. Las celdas sombreadas indican la correlación entre variables y factores. 

 

Seguidamente se realizó una segmentación de conglomerados de K-medias sobre 

las puntuaciones de los cuatro factores anteriores mediante la cual se han clasificado a 

los visitantes del Parque en dos segmentos según sus estilos de vida. El segmento uno, 

está formado por el 61,46% de los visitantes, son personas que están informadas, 

aunque no concienciadas, sobre temas relacionados con el medio ambiente, se 

preocupan por su salud y no son ociosas. Por el contrario, el segmento dos, está 

    100
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formado por el 38,54% de los visitantes, son personas concienciadas aunque no 

informadas sobre los temas medioambientales, y en principio, no están preocupados por 

su salud y disfrutan de su ocio. 

 

Estructura de preferencias del visitante al Parque 

Tras la segmentación de la población total según su estilo de vida, se procedió al 

estudio de sus preferencias, a partir de la importancia relativa concedida 

individualmente a los atributos, buscando diferencias significativas (Tabla 5). 

Considerando la población total, el atributo con mayor importancia relativa es 

las actividades a realizar en el Parque (64,05%), seguido del tipo de acceso (24,36%) y 

finalmente otros servicios complementarios (11,59%). Estos resultados indican que 

desde el punto de vista de la gestión, se debería otorgar una prioridad elevada a las 

actividades a poder realizar sobre otros atributos como el acceso u otros servicios 

complementarios. 

Respecto al atributo acceso, los visitantes valoran de forma negativa el acceso a 

pie y de forma positiva, el poder llegar en vehículo hasta el Parque. En las actividades, 

los visitantes conceden una valoración positiva al senderismo y a la montaña, y negativa 

a la bicicleta y equitación. Por último, el servicio complementario preferido es el 

establecimiento en el Parque de mesas de pic-nic en enclaves determinados para que al 

mismo tiempo que se descansa, se pueda comer disfrutando de la naturaleza. 

 

Tabla 5. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos. 

Atributos y niveles 
Población 

total 
Segmento 1 
(61,46%) † 

Segmento 2 
(38,54%) † 

IR (%) Utilidad IR (%) Utilidad IR (%) Utilidad 
Acceso** 24,36  22,58  27,39  

Vehículo*** 
A pie***  0,393 

-0,393  0,205 
-0,205  0,705 

-0,705 
Actividad*** 64,05  66,65  59,64  

Senderismo*** 
Bicicleta*** 
Montaña 
Equitación** 

 

1,198 
-0,591 
0,348 

-0,955 

 

1,320 
-0,639 
0,435 

-1,116 

 

1,005 
-0,492 
0,203 

-0,716 
Servicios 11,59  10,77  12,97  

Mesas pic-nic*** 
Visitas guiadas***  0,082 

-0,082  0,010 
-0,010  0,198 

-0,198 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5 % respectivamente; † Tamaño del segmento; IR = 
Importancia Relativa. 
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Analizando los resultados obtenidos por segmentos, las preferencias de ambos 

segmentos se orientan principalmente hacia el atributo actividades a realizar, siendo esta 

orientación más marcada en el primer segmento. Ambos segmentos coinciden en 

concederle poca importancia al atributo otros servicios ofrecidos en el Parque. 

El análisis de dichas preferencias revela que, los visitantes del segmento 1 

prefieren, como actividades a realizar el senderismo y/o montaña, con mayor fuerza que 

los del segmento 2. Respecto al acceso al Parque, si bien el acceso a pie es valorado 

negativamente por los dos segmentos, el acceso en vehículo es más preferido por el 

segmento 2 que por el segmento 1. Por último, el servicio complementario preferido por 

los dos segmentos de visitantes es la existencia de mesas pic-nic para descanso y 

realizar comidas, y no tanto la realización de visitas guiadas. En todo caso, los del 

segmento 1 se muestran más proclives que los del segmento 2 a las visitas guiadas. 

A continuación, se han determinado las características socioeconómicas de los 

visitantes al Parque de los segmentos (Tabla 6). 

Tabla 6. Características socioeconómicas de los segmentos de los visitantes al 
P.N. de los Calares del Mundo y de la Sima 

Variables socioeconómicas Segmento 1 
(61,46%)† 

Segmento 2 
(38,54%)† 

Género Hombre 55,0 58,6 
Mujer 45,0 41,4 

Edad (años) 

18-24  6,8 10,8 
25-34 22,3 22,9 
35-49 42,6 36,9 
50-64 23,5 18,5 
> 64 4,8 10,8 

Estudios*** 
Elementales 22,3 40,8 
Medios 40,6 43,9 
Superiores 37,1 15,3 

Renta familiar mensual (€)*** 

< 900 0,8 5,1 
De 900 a 1500 12,0 17,8 
De 1500 a 2100 33,5 40,8 
De 2100 a 3000 40,6 31,2 
> 3000 13,1 5,1 

Lugar de residencia Provincia de Albacete 14,9 12,7 
Otras provincias 85,1 87,3 

Miembro asociación para  la 
conservac. de la naturaleza** 

Si 4,0 0,6 
No 96,0 99,4 

*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1 % y un 5%, respectivamente. † Tamaño del segmento 
 

En general, los visitantes al Parque son prácticamente por igual hombres y 

mujeres sin una preponderancia clara de uno de ellos, de mediana edad (35-49 años) y 

no residentes en la provincia de Albacete, lugar donde está ubicado el Parque. No 

obstante, las características socioeconómicas distintivas de los segmentos, que están en 
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función de sus diferencias significativas, muestran que mientras los visitantes del 

segmento 1 está compuesto por un mayor número de personas con estudios superiores, 

una renta familiar mensual comprendida entre los 2.100 € y los 3.000 € y con una 

mayor proporción de miembros de alguna asociación para la defensa de la naturaleza, 

los del segmento 2 está formado por un porcentaje mayor de visitantes con estudios 

elementales y medios, y con una renta familiar mensual comprendida entre los 1.500 € y 

los 2.100 €. 

Finalmente, se ha realizado la caracterización de los segmentos de visitantes 

respecto a las variables relacionadas con el tipo de visita que realizan (Tabla 7). Como 

características comunes de los dos segmentos de visitantes al Parque es que la duración 

de la visita oscila entre 2 h y 3 h, que se ocupan en la observación de la flora y fauna 

durante el recorrido, aunque como mejoras en el Parque proponen en menor proporción 

la instalación de observatorios de fauna que la inserción de paneles interpretativos. 

Piensan que el Parque cumple otras funciones además de la recreativa (como puede ser 

la de educación y científica) y conocen otros espacios naturales que le producen, al 

menos, el mismo grado de satisfacción. En particular, su visita al Parque se debe a la 

belleza paisajística del conjunto y en particular, por el nacimiento del río Mundo y su 

cascada. 

Tabla 7. Caracterización de los segmentos de los visitantes al P.N. de los Calares 
del Mundo y de la Sima en función del tipo de visita 

Variables Segmento 1 
(61,46%)† 

Segmento 2 
(38,54%)† 

Duración visita*** 
< 2 horas 31,5 38,9 
2-3 horas 60,6 55,4 
>3 horas 7,9 5,7 

Actividades a realizar 
Observación flora y fauna* 75,3 66,2 
Senderismo¶ 59,4 44,6 

Mejoras en el Parque  Instalación observatorios de fauna* 36,3 28,0 
Paneles interpretativos** 65,3 55,4 

Parque cumple otras funciones además de la recreativa* 88,0 80,9 
Conoce otro espacio natural que le produce la misma satisfacción*** 62,8 79,0 

Características del Parque 
para ser elegido frente a 
otros espacios naturales* 

Belleza paisajística 42,8 57,3 
Diversidad 3,8 2,4 
Dolinas y cueva 8,2 2,4 
Nacimiento y cascada 13,8 22,6 
Ninguna  16,4 5,6 
Otras 15,1 8,9 

† Tamaño del segmento 
***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
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No obstante, las diferencias en las opiniones de cada uno de los dos segmentos 

radican en que los visitantes del segmento 1 realizan visitas más largas, están dispuestos 

a realizar senderismo y observar la flora y la fauna y proponen la instalación de 

observatorios de fauna y la instalación de paneles interpretativos en mayor medida que 

los visitantes del segmento 2. A su vez, los visitantes del segmento 2 conocen, en mayor 

medida, otros espacios naturales que les producen, al menos, el mismo grado de 

satisfacción. 
 

CONCLUSIONES 

La segmentación y caracterización de los visitantes al Parque Natural de los 

Calares del Mundo y de la Sima permite obtener una información muy valiosa sobre sus 

estilos de vida, características socioeconómicas y de demanda de servicios en su visita 

al Parque que permiten plantear estrategias de gestión específicas con el fin de satisfacer 

mejor las necesidades y deseos de cada segmento de visitantes. 

En este sentido, se han obtenido dos segmentos de visitantes según su estilo de 

vida, entre los que no existen diferencias significativas en las principales características 

socioeconómicas, lo que confirmaría la hipótesis de partida, los criterios 

socioeconómicos explican cada vez peor los consumos individuales en las economías 

desarrolladas, lo que justifica la necesidad de segmentar utilizando indicadores de 

estilos de vida. 

De este modo, para el primer segmento, que agrupa al 61,46% de los visitantes, 

y que se caracteriza porque están informados sobre temas relacionados con el medio 

ambiente, tienen frecuentemente estudios superiores y una renta familiar mensual 

comprendida entre los 2.100 € y los 3.000 €, una estrategia concreta de gestión pasaría 

por señalizar itinerarios de senderismo (más preferida que la montaña) de distinta 

duración con la posibilidad de realizar actividades de montaña (subir a cimas, recorrer 

laderas) y establecer espacios específicos de observación de flora y fauna y paneles 

interpretativos. 

El segundo segmento, que agrupa al 38,54% de los visitantes, y que se 

caracterizan porque, en principio, no tienen mucha información sobre temas 

medioambientales, mayoritariamente poseen estudios elementales y medios, una renta 

familiar mensual comprendida entre los 1.500 € y los 2.100 € y disfrutan de su tiempo 
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libre, las estrategias concretas de gestión pasarían por realizar campañas informativas en 

los medios de comunicación sobre las funciones ambientales e importancia de la 

conservación del Parque. También se podrían preparar folletos con rutas en coche que 

incluyan miradores y enclaves de singular belleza con zonas de descanso y 

avituallamiento con mesas pic-nic, ya que son los que valoran de forma más negativa el 

acceso a pie. Parece interesante conseguir una diversificación de espacios, 

descentralizando las visitas. 

Estas estrategias exigen un mayor esfuerzo por parte de los gestores del Parque, 

ya que se dirigen a grupos diferentes de visitantes, pero dicho esfuerzo puede verse 

recompensado por el mayor nivel de satisfacción de los visitantes, el aumento de 

visitantes y una mayor valoración del Parque. 
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Anexo. Estadísticos descriptivos de las variables de estilos de vida de los encuestados 
Variables Media DT 

Me preocupan los problemas sociales (paro, sanidad, etc.) 4,51 0,75 
Considero que la civilización actual está destruyendo la Naturaleza 4,47 0,76 
Arrojo la basura en contenedores selectivos (papel, …) 4,13 1,13 
Me gusta disfrutar de la buena mesa 4,11 1,00 
Tengo con frecuencia reuniones con amigos 4,02 1,04 
Me preocupo por mi salud 3,98 1,04 
Me intereso por la información relacionada con el medio ambiente 3,84 1,01 
Prefiero viajar por España que salir al extranjero 3,77 1,14 
No fumo 3,73 1,63 
Practico una alimentación sana 3,71 1,06 
Utilizo internet para buscar información 3,60 1,52 
Tengo conocimientos sobre la contaminación 3,59 1,10 
Tengo conocimientos sobre las energías renovables 3,46 1,24 
Mi tiempo libre lo dedico a viajar 3,16 1,15 
Tengo conocimientos sobre la lluvia ácida 3,13 1,24 
Trato de comprar productos respetuosos con el medio ambiente 3,11 1,17 
Tengo conocimientos sobre el efecto invernadero 3,10 1,21 
Chequeo frecuentemente mi salud 2,87 1,52 
Hago deporte regularmente 2,82 1,43 
Tengo conocimientos sobre la desertización 2,54 1,30 
Prefiero viajar en viajes organizados 2,09 1,32 
Colaboro con ONGs 1,43 1,06 
DT: Desviación típica 
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RESUMO 
Este artigo discute a aplicação da metodologia de multicritério para a identificação dos 
desafios atuais da bioprospecção no Brasil, utilizando a AHP (Analytic Hierarchy 
Process) como a ferramenta para a análise dos dados primários coletados através de um 
questionário. A metodologia da pesquisa foi à aplicação de um questionário para a 
captação dos dados primários referentes aos desafios atuais da bioprospecção no Brasil.. 
A análise dos dados apontou que os desafios atuais mais significativos para o 
desenvolvimento da bioprospecção referente à gestão da propriedade intelectual. 
Todavia, os especialistas entrevistados têm alguns pontos de vista convergentes: a) a 
exploração da biodiversidade é fundamental para a preservação da biodiversidade no 
Brasil; b) o principal objetivo da bioprospecção é contribuir para a preservação da 
biodiversidade, mais que gerar resultados econômicos e melhoria social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bioprospecção – Tomada de decisão – Análise de Multicritério 
AHP – Florestas do Brasil 
 
1 - INTRODUÇÃO 

O framework da bioprospecção no Brasil mostra que há necessidade de 
estabelecimento de prioridades para que estas práticas se desenvolvam no país, já que a 
bioprospecção abre um leque de oportunidades, tanto para o desenvolvimento da 
biotecnologia, quanto para novas possibilidades para todos os atores envolvidos no 
processo, bem como o desenvolvimento econômico, social e ambiental das regiões onde 
estas práticas são desenvolvidas. No entanto, os recursos para isto são escassos, daí a 
importância de se estabelecerem prioridades para o país, a partir de critérios 
econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos. 

 
Neste caso, para o estabelecimento destes critérios, os tomadores de decisão 

devem buscar por opções que apresentem “os melhores desempenhos, a melhor 
avaliação ou, ainda, a melhor aliança entre as expectativas daqueles que têm o poder de 
decidir e as suas disponibilidades em adotá-las.” (SOARES, 2009, p.971). No entanto, a 
tomada de decisão é um tanto complexa para a definição de políticas públicas, pois as 
escolhas de prioridade para a formulação de tais políticas podem ter efeitos positivos ou 
negativos sobre a vida da população. O cenário ideal para o processo decisório, devido à 
complexidade da sociedade moderna e à grande diversidade das demandas, deve pautar-



880    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

se em critérios objetivos e bem fundamentados que disponham de instrumentos que 
permitam avaliar os acertos ou os erros das preferências, além de estar baseadas em 
parâmetros de transparência, de legitimidade e de confiança (GOMES, 2007). 

 
Neste contexto, os desafios atuais centram-se na concepção e na implementação 

de ferramentas e de processos mais eficazes para cada contexto de decisão. Para tanto, a 
utilização dos Modelos Multicritério é bastante adequada para estudos de problemas 
complexos e de natureza multidimensional, como as práticas de bioprospecção. No 
entanto, para que esta análise seja realizada, há a necessidade de uma equipe 
multidisciplinar trabalhando para que os dados e as informações ofereçam um grau de 
confiança nos resultados da simulação. Para tanto, neste artigo dentre os modelos 
multicriteriais optou-se pelo Método AHP (Analytic Hierarchy Process), por 
possibilitar agregar e medir fatores importantes subjetivos e objetivos, além de ser uma 
ferramenta que permite em sua aplicação considerar conflitos de opiniões, criando 
vetores hierárquicos de prioridade entre os critérios, a partir das respostas dos 
entrevistados. Neste sentido, ideal para definição de prioridades para bioprospecção, 
que por ser uma prática em desenvolvimento ainda não possui muitos indicadores. 

Assim, foi feito um levantamento de opiniões entre vários agentes (acadêmicos, 
pesquisadores, empresários, ambientalistas, ONGs, associações de empresas, etc), que 
de forma direta ou indireta tem interesse que as práticas de bioprospecção se 
desenvolvam. Foram aplicados 200 questionários, tendo como resposta um total de 30 
questionários, formando uma amostra bem diversificada quanto à área de atuação dos 
mesmos. Ressalta-se que, para apoiar os decisores no desenho de um “modelo 
institucional”, que tenha regras claras e críveis, é, portanto, necessário identificar 
prioridades que atendam aos interesses nacionais. Para tanto, esta pesquisa descreveu e 
avaliou através dos dados levantados com os questionários, os desafios para o 
desenvolvimento destas práticas no país.  
 
2 - TOMADA DE DECISÃO: PRINCÍPIOS BÁSICOS 
 
 O processo direto ou indireto de escolha de uma ou mais alternativas diferentes, 
todas candidatas a solucionar um determinado problema, é chamado de decisão 
(GOMES, 2007). Portanto, o ser humano, de maneira freqüente, toma decisões diante de 
situações simples e em ocasiões especiais, além de tomá-las também em assuntos 
complexos e transcendentais. O curso de ação, no entanto, depende de fatores 
psicológicos, de conhecimentos prévios (adquiridos por experiência/estudos) e das 
informações disponíveis. Os processos decisórios, geralmente, têm um caráter circular. 
As ações, produtos da decisão, têm efeitos que, por sua vez, estimulam novas decisões, 
Figura 1.   
 

 
Figura 1. Fluxo de decisões 

Fonte: Zuffo (2008). 
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Para tanto, há dois tipos de processos alternativos na tomada de decisão: i) o 
intuitivo – é heurístico1, adota condições do entorno e sua apresentação é somente 
mental; e ii) o formal – está baseado na matemática e na lógica proporcional, este 
inclina-se mais para o âmbito científico. Porém, os dois tipos apresentam vantagens que 
podem ser integradas dentro de um novo processo intuitivo-formal, que considera três 
tipos de habilidades que se unem para a tomada de decisão: a experiência, a intuição e a 
dedução lógica.  

 
Segundo Zuffo (2008), no processo da tomada de decisão podem-se identificar 

diversos elementos cujas análises podem servir de marco para organização das idéias, 
tais como:  

i) Decisor: é o que tem o poder de selecionar entre as diversas alternativas que 
se apresentam, podendo ser um único indivíduo ou um grupo de indivíduos (com 
preferências iguais, com estruturas de preferências distintas, podendo estas serem 
complementares ou contraditórias), sendo o decisor o responsável em caso de a decisão 
tomada ter sido equivocada e/ou errada; 

ii) Alternativa: quando em situação de tomada de decisão, deve-se estabelecer 
uma lista exaustiva e excludente de alternativas possíveis (A1, A2,..., An), pois caso 
alguma alternativa importante seja deixada de fora, pode causar decisões erradas ou não 
muito satisfatórias, no entanto, mesmo quando as decisões são bem assessoradas por 
técnicos e por teorias sofisticadas, os erros são quase sempre inevitáveis, pois existem 
sempre alternativas que não foram buscadas, criadas ou pensadas; 

iii)  Modelo: as tomadas de decisões podem estar referenciadas a sistemas com 
dinâmica simples ou complexa. Nos sistemas com dinâmicas simples, como os de 
natureza aleatória ou de distribuição com possibilidade de estimação, é fácil calcular o 
resultado. Já nos sistemas com dinâmica determinística (não é regido por fenômenos 
aleatórios), não é fácil predizer o efeito e o resultado de uma decisão. 

 
Neste contexto, o decisor deve ordenar suas preferências de acordo com um 

conjunto de possíveis efeitos ou conseqüências de suas ações. Esse ordenamento faz 
com que seja selecionada a alternativa que produz a conseqüência com maior 
preferência entre todas as alternativas possíveis, o que permite resolver, assim, o 
problema da tomada de decisão. Para tanto, necessita de ter conhecimento dos efeitos ou 
das conseqüências de cada alternativa, analisando e caracterizando, desse modo, todos 
os pontos de vista possíveis. No entanto, às vezes, nem todas as alternativas podem ser 
ordenadas, devido aos efeitos das decisões que têm normalmente diversos atributos e 
que algumas vezes são bem distintos e que eventualmente podem competir entre si. 

 
Entretanto, quando a escala de alternativas for pequena, estes ordenamentos são 

resolvidos facilmente com técnicas muito simples. Contudo, quando as escalas de 
alternativas são médias ou grandes, não se pode resolver sem a ajuda de uma técnica 
matemática. Porém, há casos de escalas de alternativas muito grandes que nem sequer 
com a ajuda das técnicas matemáticas mais desenvolvidas se podem avaliar 
exaustivamente, nesses casos, há a necessidade de recorrer à aproximação de diversas 
                                                 
1 Os procedimentos heurísticos são métodos de aproximação das soluções dos problemas, não seguem um 
caminho claro, mas se baseia na intuição e nas circunstâncias a fim de gerar conhecimento novo, sendo o 
oposto do procedimento algorítmico.   
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índoles. Para tanto, existem métodos matemáticos utilizados para agregar à avaliação de 
alternativas ou critérios e, posteriormente, pode também fazer comparação entre as 
alternativas (uma alternativa a será preferível à b para condições predefinidas), o que 
são conhecidos como métodos de tomada de decisão multicritério (ZUFFO, 2008; 
SOARES, 2009). 
 
2.1 - MODELOS DE TOMADA DECISÃO MULTICRITÉRIO 

 
Os Modelos de Apoio ou Auxílio à Decisão Multicritério são utilizados em 

problemas complexos de tomada de decisão, auxiliando as investigações na 
classificação, na análise e no ordenamento conveniente das informações concernentes às 
possíveis escolhas. 

 
A análise multicriterial iniciou sua história com o trabalho de Pareto (1896), 

“que analisou um problema de agregação de critérios dentro de um critério simples, 
definindo o conceito da eficiência entre duas alternativas de decisão”. Porém, a sua 
evolução se deu durante a II Guerra Mundial, quando a pesquisa operacional passou a 
ser utilizada como ferramenta para tomada de decisão no cenário militar inglês e norte 
americano. “A partir de então, uma variedade de ferramentas matemáticas tem sido 
desenvolvida e aplicada a diferentes atividades” (ZUFFO et. al., 2002).  
 

No início da década de 1970, os governos, as grandes empresas e o exército, 
com suas importantes e complexas necessidades, representavam uma importante 
demanda por um método de auxílio à tomada de decisão. Neste cenário, surgiram 
muitos métodos que tinham como objetivo enfrentar situações, nas quais o decisor, 
atuando com racionalidade, portanto, deveria resolver um problema em que vários eram 
os objetivos a serem alcançados simultaneamente. Nos EUA, foi fundada a 
Incorporated Expert Choice por experientes consultores, respeitados no meio 
acadêmico norte americano, tais como Dr. Thomas Saaty e o Dr. Ernest Forman, 
professores da Wharton Business School. Já na década de 80, houve a preocupação de 
enfatizar os processos de análise multiobjetivo ou a otimização vetorial, que se ocupa de 
problemas com um número infinito dessas soluções.      

              
Todavia, para auxiliar o tomador de decisão a resolver problemas, nos quais 

vários são os objetivos a serem alcançados de forma simultânea, o processo 
multicriterial é composto por várias etapas, tais como: i) definição das alternativas; ii) 
definição dos critérios relevantes para o problema de decisão, iii) avaliação das 
alternativas em relação aos critérios; iv) avaliação da importância relativa de cada 
critério; e vi) determinação da avaliação global de cada alternativa. 

 
Alguns dos métodos multicriteriais mais conhecidos e utilizados são: i) Métodos 

Electre (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité); ii) Métodos Prométhée 
(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations); iii) Método 
Teoria dos Jogos Cooperativos (Cooperative Game Theory – CGT); iv) Métodos 
baseados na Teoria da Utilidade Multiatributo – MAUT (Multiattribute Utility Theory); 
v) Método AHP (Analytic Hierarchy Process), entre outros. 
 



Atas  Proceedings    |    883

 Floresta – sustentabilidade e competitividade  C08

A fundamentação da análise multicritério se assenta nos princípios da teoria e da 
filosofia dos sistemas complexos. Considera-se que um sistema é complexo “quando os 
aspectos pertinentes de um determinado problema não podem ser apreendidos com base 
numa única perspectiva” (MUNDA, 2003). Assim, a análise multicritério é bastante 
adequada para estudos de problemas complexos e de natureza multidimensional, como é 
o caso da bioprospecção. 

 
Neste trabalho, foi utilizado o “processo hierárquico analítico” (AHP), que é um 

método de avaliação multicritério muito utilizado para o estabelecimento de prioridades 
com escassez de recursos, como é o caso da bioprospecção. O método AHP se 
fundamenta em três princípios: 1) a decomposição do problema e a estrutura dos seus 
elementos em forma hierárquica; 2) os juízos comparativos dos elementos e 3) a síntese 
das comparações para obter as prioridades finais.  

 
O método AHP foi utilizado, neste artigo, para analisar quais são os desafios 

para que este desenvolvimento ocorra. Apontando os obstáculos normalmente descritos 
na literatura sobre economia da inovação, tais como os gargalos científicos e 
tecnológicos, o ambiente institucional e a estrutura da indústria nacional, criam entraves 
para bioprospecção no Brasil, na opinião de cada agente. 

 
Segundo Munda (2003), se aceitarmos que os sistemas do mundo real são, por 

natureza, multidimensionais, temos que aceitar que a avaliação de projetos públicos tem 
de basear-se em processos que explicitamente exijam a integração de um vasto número 
de opiniões discordantes.  Neste caso, a avaliação multicritério AHP é, em princípio, a 
forma de abordagem mais adequada, para responder a estas questões. 

 
2.2 O MÉTODO AHP - ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
 

O Processo Analítico Hierárquico (AHP) foi desenvolvido na década de 70 do 
século passado por Thomas L. Saaty em conjunto com os seus colaboradores. A idéia 
básica era a decomposição de um problema por hierarquia, em seguida efetuam-se as 
comparações binárias entre os elementos de um nível em relação ao critério do nível 
superior, estas comparações determinam as prioridades e, finalmente, devido à síntese, 
as prioridades globais. Desta forma, faz-se a avaliação da coerência e do tratado de 
interdependência.  

 
O método AHP pode lidar com aspectos qualitativos e quantitativos de um 

problema e, também, pode ser usado na quantificação das características qualitativas, 
permitindo a ponderação de todas as características e a priorização dos direcionadores. 
O método tem como questão central a seguinte diretriz: identificar com que peso os 
fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia influencia seu fator máximo, 
ou seja, objetivo geral. Este método se resume em montar uma estrutura hierárquica, 
“esta etapa consiste da definição do objetivo geral e decomposição do sistema em vários 
níveis de hierarquia, possibilitando, assim, a visualização do sistema como um todo e 
dos seus componentes, bem como a interação destes componentes e os impactos que 
eles exercem sobre o sistema” (WATANABE, 2004, p.51). Como demonstrado na 
Figura 2. 
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Figura 2. Decisão Hierárquica 

Fonte: Forman (2001) apud Castro et al. (2005). 
 
Para tanto, “o método leva em conta dados, experiências, percepções e intuições 

de uma maneira lógica e completa, permitindo que sejam feitas escalas de prioridades 
ou de pesos em oposição a decisões arbitrárias” (FORMAN, 2001 apud CASTRO et al. 
2005, p.23). No método, também podem ser incluídos outros fatores e incertezas que 
influenciam o problema ou o objetivo geral.   
 

Depois de construir a hierarquia, cada elemento é comparado pelo decisor, par a 
par, em um nível hierárquico dado, sendo que em cada uma das comparações dá-se um 
valor que pode variar de 1 a 9, dependendo da sua importância, conforme Quadro 1, 
criando-se assim uma matriz de decisão quadrada ou dominante, por ser aquela que 
expressa o número de vezes em que uma alternativa domina ou é dominada pelas 
demais, nas quais as alternativas são comparadas par a par. “Nessa matriz, o decisor 
representará, a partir de uma escala predefinida, sua preferência entre os elementos 
comparados, sob o enfoque do nível imediatamente superior, fazendo isto até que se 
forme um julgamento quanto ao peso relativo de cada um dos critérios” (SAATY, 1991 
apud CASTRO et al. 2005).  
 

Quadro1. Escala de intensidade de importância. 
Intensidade de 
Importância 

Definição Explicação 

1 Mesma Importância Os efeitos (ou desafios) contribuem 
igualmente para a bioprospecção 

3 Importância pequena de 
uma sobre a outra 

A experiência e o julgamento favorecem 
levemente um com relação a outro 

5 Importância grande ou 
essencial 

A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente um com relação a outro 

 

7 

 

Importância muito grande 
ou demonstrada 

Um efeito ou desafio é muito fortemente 
favorecido em relação a outro, sua 

dominação de importância é demonstrada na 
prática 

9 Importância absoluta A evidência favorece um efeito (ou desafio) 
em relação a outra com o mais alto grau de 

certeza 
   Fonte: Elaboração própria. Adaptação da escala definida por Saaty (1991). 
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Descreve Castro et al. (2005, p.24): 
 

Determina-se a importância relativa dos elementos em cada nível por 
comparações pareadas. São feitos n.(n-1)/2 julgamentos, iniciando pelo nível 
mais elevado. Cada critério ai imediatamente abaixo é comparado com os 
demais critérios aj de mesma hierarquia, gerando uma matriz de preferências 
Ci,j (n x n), construindo-se a matriz de preferência... A justificação teórica, o 
cálculo da CR, a razão de consistência do julgamento, os detalhes do método 
e os cálculos requeridos surgem em Saaty (1991). 

 
Quadro 2.  Opções de preferência com base em comparação pareada 

se ai em relação a aj = 

 

então cii 

= 

se ai  em relação a aj = então cii 

= 

Igual 1 Igual 1 

Mais importante 3 Menos importante 1/3 

Mais importante 5 Muito menos importante 1/5 

Extremamente mais importante 7 Extremamente menos 
importante 

1/7 

Absolutamente dominante 9 Absolutamente irrelevante 1/9 
Fonte: Saaty (1991) apud Castro et al. (2005). 

 
Segundo Watanabe (2004), a representação matemática do método AHP pode 

ser descrita da seguinte maneira: 
 

Pressupondo que C1, C2, ... , Cn sejam características de direcionadores, a matriz 
seria construída assim:  

Quadro 3. Matriz de comparações 

 C1 C2 ... Cn 
C1 1 a12  a1n 
C2 a21=1/a12 1  a2n 
...     
Cn an1=1/a1n an2=1/a2n  1 

Fonte: Watanabe (2004) 
 

Onde aij representa o julgamento quantificado do par de características Ci, Cj e é 
definido pelas seguintes regras:  

 
1. Se aij = α, então aji = 1/α, α ≠ 0 
2. Se Ci é julgado como de igual importância relativa a Cj, então aij = 1, aji = 

1 e aii = 1, para todo i. 
 

Posteriormente, as matrizes são submetidas a uma técnica matemática 
denominada autovetor, que calcula os pesos locais e globais para cada critério nos 
diversos níveis hierárquicos e em relação às alternativas em análise, podendo o 
autovetor de a matriz ser estimado pela expressão 1:  
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Wi = n
n

i
ija

1
      (1)  

 
O autovetor deve ser normatizado para que o somatório de seus elementos seja 

igual à unidade. Basta, para isto, calcular a proporção de cada elemento em relação à 
soma. 

 
T = | W1/∑Wi      W2/∑Wi    ...   Wn/∑Wi  |    (2) 

 
Onde T é o autovetor normalizado e será utilizado para quantificar e para 

ponderar a importância das várias características de um direcionador. Posteriormente, 
será utilizado para priorizar os direcionadores frente a cada característica. 

 
Para testar a consistência da resposta, o que indica se os dados estão logicamente 

relacionados, Saaty (1997) propõe o seguinte procedimento: 
       
 Estima-se, inicialmente, o autovalor (λmáx). A estimativa pode ser feita pela 

equação 3:   
  λmáx = T . w        (3) 
 

Onde w é o calculado pela soma das colunas da matriz de comparações. Então, 
calcula-se o Índice de consistência (IC) através da expressão 4: 

 

IC = )1(
)(




n
nmáx

         (4) 

 
A razão de consistência (RC) é calculada através da equação 5.  RC é a razão 

entre IC e um índice de consistência aleatória (CA). O índice CA, apresentado no 
Quadro 14, é proveniente de uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas geradas 
aleatoriamente, de tamanho até 11 por 11. 

 

       RC = 
CA
IC                                                                 (5) 

 
Considera-se aceitável uma razão de consistência menor que 0,10. Para valores 

de RC maiores que 0,10 recomenda-se uma revisão na matriz de comparações, até que 
se obtenha RC menor ou igual a este valor. 
 

Quadro 4. Valores de CA em função da ordem da matriz 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
CA 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

  
Este método de Saaty (1991) foi testado em diversos tipos de problemas em que 

se sabia o valor real e os resultados que foram obtidos a partir do levantamento de 
opiniões foram concordantes com os dados reais, dando validade assim a este método. 
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2.2.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP: DESAFIOS PARA A 
BIOPROSPECÇÃO   

 
Muitas decisões da sociedade são tradicionalmente tomadas com base em apenas 

um ou dois critérios, geralmente o econômico e/ou social. No entanto, nos últimos anos 
esta postura vem sendo mudada devido às questões relacionadas à gestão ambiental. 
Para tanto, se quando da tomada de decisão os decisores não levarem em consideração 
estas questões, podem decidir por alternativas ou políticas que trarão conseqüências 
desastrosas e prejudiciais à sociedade e à economia.  

 
Portanto, as técnicas usuais de tomada de decisão monocriteriais não são 

suficientes para atender a questões ou a objetivos que tenham que levar em 
consideração critérios ou fatores subjetivos, sejam eles quantificáveis ou não, podendo 
conduzir muitas vezes a uma forma de política inadequada para atender às prioridades 
do país ou de toda a comunidade mundial. 

 
Neste contexto, nos anos 70 do século passado havia muitas pressões no mundo 

para que os governos reduzissem seus custos. Além disso, também houve um 
crescimento da busca por preservação dos recursos naturais cada vez mais escassos, o 
que levou os planejadores a procurarem incluir nos processos de decisão tanto fatores 
tangíveis (valores definidos) quanto intangíveis (qualidade ambiental, saúde, realização 
pessoal, entre outros) com objetivo de tomar decisões mais racionais em respostas às 
exigências da sociedade moderna (RABBANI & RABBANI, 1996 apud LUCENA, 
2007). 

 
Para tanto, a ferramenta multicritério é um instrumento eficaz para tomada de 

decisões por ser flexível, com a qual podem ser analisadas e agregadas variáveis 
tangíveis e intangíveis. Permitindo também o levantamento de opiniões de diversos 
agentes, com percepções diferenciadas e que, muitas vezes, têm prioridades não muito 
convergentes, além de apresentarem diferentes juízos de valores. Assim, esta ferramenta 
torna possível que estas diversidades sejam integradas, bem como os interesses e os 
critérios que afetam e envolvem os grupos de agentes. Favorecendo as melhores 
escolhas entre as variáveis que têm maior convergência, buscando minimizar os riscos 
da decisão. O uso desta ferramenta contribui para a construção de modelos 
institucionais e para a criação de políticas públicas que atendam às múltiplas 
necessidades da sociedade.  

 
Portanto, foi escolhido o método de AHP, “processo hierárquico analítico”, entre 

os métodos de análise para tomada de decisão multicriterial, por ser um método de 
avaliação multicritério muito utilizado para o estabelecimento de prioridades com 
escassez de recursos, como é o caso da bioprospecção. O método AHP se fundamenta 
em três princípios: 1) a decomposição do problema e a estrutura dos seus elementos em 
forma hierárquica; 2) os juízos comparativos dos elementos e 3) a síntese das 
comparações para obter as prioridades finais.  

 
Para tanto, foram levantados os desafios apontados na literatura sobre o assunto, 

que deram base para o desenvolvimento de subcritérios para critérios econômicos, 
sociais, ambientais, científicos e tecnológicos e direitos de propriedade intelectual. 
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Assim, a utilização do método AHP foi realizada seguindo as seguintes etapas: 1) 
Levantamento de dados na literatura; 2) Identificação e definição dos critérios de 
decisão; 3) Recompilação e análises de dados e de informação; 4) Estruturação do 
problema; 5) Ponderação dos critérios de decisão; 6) Avaliação dos dados; 7) Debate e 
revisão dos resultados; 8) Análise de sensibilidade e interpretação das prioridades e 9) 
interpretação dos resultados finais. 

 
Dessa maneira, o questionário foi elaborado buscando levantar quais são os 

desafios para que as práticas de bioprospecção venham a se desenvolver no Brasil. Para 
tanto, os critérios utilizados neste artigo foram divididos em critério econômicos, 
sociais, ambientais, científicos e tecnológicos e direitos de propriedade intelectual.  O 
questionário foi aplicado inicialmente em alguns especialistas na área de bioprospecção 
e os resultados levantados serão apresentados a seguir. 
 
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os levantamentos de opiniões coletados com o questionário foram para analisar 
os principais entraves e obstáculos para a criação de um “modelo institucional” que 
garanta que as práticas de bioprospecção no Brasil sejam feitas de forma sustentável, 
trazendo benefícios econômicos, sociais, ambientais e cientifico e tecnológico para o 
país, utilizando de forma sustentável os recursos naturais das florestas do Brasil. Para 
tanto, os questionários foram aplicados a uma amostra de agentes ligados direta ou 
indiretamente a estas atividades. 

 
Desta maneira, a estrutura do questionário está dividida em dois grandes 

critérios: efeitos potenciais da difusão da bioprospecção e os desafios atuais para que 
estas atividades se desenvolvam. Cada critério foi desdobrado em cinco dimensões 
(subcritérios), quais sejam: econômico, social, ambiental, científico e tecnológico e 
direitos de propriedade intelectual. A estrutura hierárquica utilizada para o ordenamento 
dos critérios e subcritérios. Neste artigo será apresentado apenas os resultados dos 
desafios atuais devido a formatação imposta para elaboração do mesmo. 

 
A partir da classificação hierarquizada pelo sistema de entrada dados, os 

resultados gerados e apresentados na matriz de prioridades, foram submetidos a cálculos 
estatísticos para definir quais questões tiveram maior e menor peso para cada grupo de 
critérios, na opinião dos respondentes. Usaram-se os cálculos estatísticos, média, desvio 
padrão e coeficiente de variação. A média foi utilizada para apontar dentre as escolhas 
quais eram as questões com maior e menor prioridade dentro de cada grupo de critério.  
O desvio padrão e o coeficiente de variação foram utilizados para analisar qual o nível 
de discrepância entre os valores atribuídos pelos entrevistados para cada grupo de 
critério. Os resultados desta análise serão apresentados nos itens subseqüentes  
 
3.1 DESAFIOS ATUAIS DA BIOPROSPECÇÃO 

 
A bioprospecção é uma parte de um conjunto de atividades econômicas que 

quando executadas com cuidado, pode contribuir para os múltiplos objetivos da gestão 
ambiental sustentável, para redução da pobreza (por gerar benefícios monetários e não 
monetários para todos os agentes envolvidos no processo), e também desenvolvimento 
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econômico do local (região, estado ou país) onde as práticas são desenvolvidas. Para 
tanto, dentro da conjuntura atual da bioprospecção há muitos desafios para que ela se 
desenvolva, o maior de todos talvez seja a criação de uma regulamentação para estas 
práticas, que contribua para conservação dos ecossistemas como um todo, e também 
possa incentivar o desenvolvimento econômico e social através de parcerias e partilhas 
dos “ganhos” e dos benefícios.  
 

Contudo, apesar dos pressupostos serem claros, há muitas prioridades e 
necessidades a serem consideradas que muitas vezes são conflitantes. Neste contexto, 
com o questionário, no critério desafios atuais para bioprospecção buscou-se colocar o 
maior número de questões já levantadas na literatura sobre as prioridades e necessidades 
para o desenvolvimento destas práticas, assim com a comparação par a par o 
entrevistado tem que dar peso para as questões que são mais relevantes no momento, 
tornando assim as prioridades mais claras para os tomadores de decisão. No próximo 
item serão apresentados os resultados dos dados sobre os desafios atuais da 
bioprospecção no Brasil. 

 
3.1.1 DESAFIOS ATUAIS: CRITÉRIOS ECONÔMICOS 
 

Nos desafios atuais econômicos, foram apresentados aos entrevistados os 
principais entraves que têm sido apontados na literatura como impedimento ao 
funcionamento da bioprospecção no Brasil. Este critério foi divido em: custos elevados 
da pesquisa ao produto final (CEPPF), dificuldade de fornecimento de matéria-prima 
em escala industrial (DFMPEI), barreira comercial para produtos nacionais no mercado 
externo (BCPNME), falta de quadros institucionais que criem sinergia para reduzir os 
custos nas parcerias (FISRC), aumento de importação de tecnologia (AIT) e pesquisa 
paralisadas por quebra de contratos (oportunismo).  
 

Na Figura 3, destacam-se os valores da média e do desvio padrão dos 
subcritérios dos desafios econômicos.  O maior valor foi apresentado por FISRC, com 
0,224, indicando que ele foi considerado pela maioria como de maior relevância para os 
desafios da bioprospecção na área econômica. Neste subcritério foi captada a percepção 
dos entrevistados quanto à criação de quadros institucionais, possibilitando a sinergia 
para reduzir custos nas parcerias das áreas de bioprospecção. 
 

 
Figura 3. Média e Desvio padrão dos subcritérios do critério “desafios econômicos”. 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
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Entende-se que as respostas dadas confirmam os dados e informações levantadas 
na literatura nacional e internacional quanto aos desafios para o desenvolvimento destas 
práticas. Portanto, esta análise pode ser utilizada como uma base primária para a 
definição de um modelo institucional que possa minimizar os riscos e os custos de 
transação. À medida que a sociedade possua instituições organizadas e qualificadas para 
trabalhar com a biodiversidade, haverá uma sensível melhora nas relações comerciais, o 
que favorecerá a profissionalização e o desenvolvimento de uma prática empresarial 
ligada a este setor. 
 

A segunda maior média foi do subcritério DFMPEI, com valor de 0,183, 
captando a percepção quanto à dificuldade de fornecimento de matéria-prima em escala 
industrial. Esse dado indica que os entrevistados têm uma preocupação com o 
desenvolvimento das práticas industriais da bioprospecção, já que a matéria-prima 
deverá ser fornecida pela biodiversidade da localidade, caso não haja possibilidade de 
sintetizar o princípio ativo.  Considerando a importância da matéria-prima para as 
atividades produtivas de qualquer área, é extremamente relevante uma estratégia que 
garanta o fluxo desta matéria-prima, sem esta garantia qualquer tentativa de 
aproveitamento da bioprospecção no Brasil poderá ser traduzida por um nicho restrito 
de mercado e com pequena duração, ou sujeita a ciclos produtivos muito longos, o que 
inviabiliza a criação de mercado consumidor cativo do produto. 

 
Na seqüência, as médias tiveram os seguintes valores: CEPPF – 0,181, 

BCPNME – 0,169, PPQC – 0,126 e AII – 0,118. Os valores indicam que o subcritério 
com menor valor foi o que está ligado ao aumento de importação de tecnologia (AII). 
Deduz-se que esta resposta indica uma percepção dos entrevistados quanto à capacidade 
do país em gerar tecnologias nestas áreas ou que caso o país necessite importar algum 
tipo de tecnologia, não seria este o motivo principal ou relevante para entravar o 
desenvolvimento da bioprospecção. 

 
Quanto aos desvios-padrão, apresentaram-se em alguns subcritérios valores 

muito próximos. O maior valor foi atribuído a FISRC, com 0,145, maior média, 
conforme descrito anteriormente, sendo que registrou a maior dispersão das respostas, 
por isso o Desvio padrão elevado. Os valores foram os seguintes: BCPNME – 0,124, 
CEPPF – 0.119, DFMPEI – 0,116, PPQC  – 0,087 e AII – 0,086.    

 
O coeficiente de variação desta série de dados indica que existe uma dispersão 

acentuada nas respostas dadas. Este padrão foi descrito na maioria dos dados 
apresentados nesta pesquisa. Conclui-se que este fato deve-se às divergências de 
opiniões sobre as diversas áreas ligadas à bioprospecção e à influência que a área de 
formação acadêmica dos entrevistados exerce na atribuição dos valores de importância 
para os critérios analisados. Fato que pode ser confirmado, analisando a Figura 4, 
apresentam-se os dados do coeficiente de variação para os subcritérios dos desafios 
econômicos. Os valores apresentados foram os seguintes: BCPNME – 74%, AII – 73%, 
PPQC – 69%, CEPPF – 66%, FISRC – 65% e DFMPEI – 64%. Notando que em todos 
os dados a dispersão ficou acima de 60%, o que indica a divergência de opiniões entre 
as respostas dadas por cada entrevistado. 
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Figura 4. Coeficiente de variação dos subcritérios do critério “desafios econômicos”. 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 
3.1.2 DESAFIOS ATUAIS: CRITÉRIOS SOCIAIS 
 

Os desafios sociais da utilização da bioprospecção como uma atividade 
produtiva têm sido discutidos de forma acentuada dentro de diversos agentes da 
sociedade, especificamente pelas empresas e pelas comunidades detentoras de 
conhecimentos tradicionais associados a biodiversidade.  O Estado tem exercido um 
papel de regulador do processo, através de instituições que favoreçam as parcerias, e de 
orientador para diminuir os riscos inerentes a estas práticas. No entanto, dentre os 
desafios sociais mais complexos está o de transformar prioridades, muitas vezes, 
divergentes entre os agentes em convergentes, pois os benefícios econômicos podem se 
tornarem benefícios sociais, a partir, do momento, em que o primeiro gere um efeito 
multiplicador para o segundo.  

 
Neste critério, a divisão adotada para captar a percepção dos entrevistados 

quanto aos desafios sociais foram os seguintes: aumento da renda das populações das 
florestas (ARPF), produção de fármacos para doenças tropicais (PFDT), repartição justa 
dos benefícios nas parcerias (RJBP), diversificação das atividades para os povos das 
florestas (DAPF) e aumento do nível de capacitação do povo da floresta (ANCPF). Na 
Figura 5, apresentam-se os dados sobre os subcritérios dos desafios sociais. 

 

 
Figura 5. Média e Desvio padrão dos subcritérios do critério “desafios sociais”. 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 

A maior média apresentada foi para RJBP, com o valor de 0,280, refletindo a 
opinião de que o desafio relevante na questão social é a repartição justa dos benefícios 
das parcerias. Com isso, mais uma vez, comprova-se o que a teoria tem discutido como 
o maior entrave nos acordos de bioprospecção, ou seja, a repartição eqüitativa dos 
“ganhos” gerados. Por isso, o desenho de uma estrutura de governança eficiente para o 
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desenvolvimento da bioprospecção do Brasil tem que avançar, para servir de “modelo” 
para outros países com características e prioridades semelhantes. 

 
A segunda maior média foi DAPF, com valor de 0,190, captando a percepção da 

diversificação das atividades para os povos das florestas. Indicando que os entrevistados 
consideram que a bioprospecção terá como um desafio favorecer a criação de 
oportunidades para a geração de renda, por meio de diversificação das atividades dos 
povos ligados à exploração da atividade. Os demais valores foram os seguintes: ARPF 
com 0,183, ANCPF 0,176 e PFDT com 0,171. 

 
Ressalta-se, nesta série, a baixa representatividade da questão que capta a 

possibilidade de produção de fármacos para doenças tropicais como sendo um desafio 
social da bioprospecção. Deduz-se que os entrevistados apontaram que esta área não é o 
foco dos desafios atuais da bioprospecção. 

 
Os coeficientes de variação apresentaram valores altos, reproduzindo as 

conjunturas anteriores dos demais subcritérios. Na Figura 6, podem-se visualizar os 
dados. 

 

 
Figura 6. Coeficiente de variação dos subcritérios do critério “desafios sociais” 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 
3.1.3 DESAFIOS ATUAIS: CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

 
Este critério foi dividido nos seguintes subcritérios: exploração em escala 

industrial (EEI), imposição de limites à extração dos recursos a fim de manter a floresta 
(ILERMF), desconhecimento sobre o potencial dos recursos (DPR), manutenção da 
floresta em pé, como fonte para pesquisas futuras (MFPFPF) e criação de valor para os 
“bens ambientais” (CVBA). A Figura 7 destaca os valores atribuídos à média e ao 
Desvio padrão obtidos através das respostas dos entrevistados neste critério. 

 
Uma conclusão importante dos desafios ambientais é à necessidade de garantir a 

floresta em pé e a possibilitar pesquisas futuras, como apontado como prioridade para 
os respondentes da pesquisa. Os subcritérios com maiores médias, respectivamente, 
foram ILERMF, com 0,301, e MFPPF, com 0,238. Deduz-se que os entrevistados 
possuem uma preocupação com a possibilidade da bioprospecção não ter como 
prioridade a manutenção da floresta. Porém, à medida que estas práticas necessitam de 
insumos que são biodiversidade destas florestas, os bioprospectores deverão manter as 
florestas preservadas, para que possam garantir a manutenção do seu negócio.  
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Figura 7. Média e Desvio padrão dos subcritérios do critério “desafios ambientais”. 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 

Vale lembrar, inclusive a questão dos limites impostos na extração dos recursos 
da biodiversidade para a manutenção da floresta, esta alternativa de regulação poderá 
ser feita de forma natural e com incentivos dos agentes ligados à bioprospecção. Com a 
floresta em pé, as possibilidades de novas aplicações são mais favorecidas, tanto para 
explorar recursos biológicos e genéticos ainda desconhecidos, como para o 
reflorestamento de áreas que já foram desmatadas, para a produção de insumos que 
necessita de regiões com características especificas. Outro fator que poderá contribuir 
para a manutenção das florestas é o de que, nas áreas exploradas pela bioprospecção, o 
vínculo com as comunidades tende a ser fortalecido, o que criaria uma rede de agentes, 
a qual poderia ser utilizada para a fiscalização da extração e da manutenção dos 
recursos. 

 
Os demais subcritérios apresentaram os seguintes resultados: CVBA, com 0,173, 

DPR, com 0,171 e EEI, com 0,117.  Outro fator interessante de ser notado é que a 
questão da exploração em escala industrial captada por EEI teve a menor média, 
indicando que os entrevistados, quando analisam os desafios ambientais, consideram-los 
menos relevante dentre os desafios atuais da bioprospecção. Quanto ao Desvio padrão, 
percebe-se que os valores apresentaram uma baixa variabilidade, indicando uma 
possível semelhança entre as respostas dadas pelos entrevistados. Já o coeficiente de 
variação apresentou, em alguns subcritérios, valores altos. No EEI, obteve-se o valor de 
94%, apresentando uma dispersão alta em relação à média. CVBA com 68%, DPR com 
66% e os menores foram também os que apresentaram as maiores médias, são eles: 
ILERMF, com 50%, e MFPFPF, com 39%, conforme Figura 8. 

 

 
Figura 8. Coeficiente de variação dos subcritérios do critério “desafios ambientais”. 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
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3.1.4 DESAFIOS ATUAIS: CRITÉRIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 
 

Os desafios científicos e tecnológicos (C&T) foram agrupados nos seguintes 
subcritérios: P&D para atender estas práticas (PDAA), criar parcerias para pesquisas de 
longo prazo para produtos de alto valor agregado (CPPANA), diminuir a dependência 
tecnológica (DPT), aumentar o número de especialistas para atender a este novo 
mercado (ANENM), diminuir burocracia para projeto de inovação (DBPI) e tornar as 
regras e normas mais claras para pesquisas (TRNCP). 

 
O maior valor da média foi apresentado pelo subcritério CPPANA, com média 

de 0,202, conforme pode ser visualizada na Figura 9. Esta variável capta a percepção 
quanto à capacidade de criar parcerias para pesquisa de longo prazo para produtos de 
alto valor agregado. Considerando que nesta pesquisa foi discutido que, à medida que 
avançarem a apropriação e as pesquisas ligadas ao conhecimento tradicional associado a 
biodiversidade poderá haver uma redução acentuada de custos, favorecendo as 
atividades de pesquisas e de desenvolvimento de tecnologias ligadas a diversos setores. 

 

 
Figura 9. Média e Desvio padrão dos subcritérios do critério desafios C&T 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 

O subcritério DBPI registrou o segundo maior valor da média, com 0,190.  Este 
item traz a importância da discussão sobre a desburocratização dos processos para 
projetos que envolvem inovação. Os entraves para o desenvolvimento da bioprospecção 
já são muitos e tendem a agravar devidos a sistemas burocráticos, que tornam os 
processos muitas vezes desinteressantes, em uma sociedade capitalista que busca 
respostas rápidas para suas demandas.  
 

Os demais subcritérios obtiveram os seguintes valores: TRNCP, com 0,159, 
ANENM, com 0,158 e PDAA, com 0,145. Considerando que a menor média foi 
apresentada no PDAA, que agrega a percepção quanto a P&D para atender estas 
atividades. Deduz-se  que os entrevistados consideram que o Brasil possui capacidade 
nesta área, fazendo com que a atribuição deste item como um desafio seja reduzida. 

 
Os valores do Desvio padrão foram os seguintes: DBPI, com 0,128, DPT, com 

0,118, CPPANA, com 0,116, TRNCP, com 0,101, PDAA, com 0,097 e  ANENM, com 
0,093. Na Figura 10, apresentam-se os valores do coeficiente de variação, nos quais 
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percebe-se que a maior dispersão entre as respostas da média foi obtida no subcritério 
DPT, que capta a questão da diminuição da dependência tecnológica. 

 

 
Figura 10. Coeficiente de variação dos subcritérios do critério desafios C&T 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 
 
3.1.5 DESAFIOS ATUAIS: CRITÉRIOS SOBRE OS DIREITOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

Nos desafios sobre os direitos de propriedade intelectual (DPI), buscou-se captar 
a percepção dos entrevistados quanto aos seguintes subcritérios: apropriação dos 
conhecimentos tradicionais pela biopirataria (ACTB), geração de fármacos pela 
biopirataria, que, apesar de ilegais, trazem benefícios à saúde da população (FGB), 
rigidez acentuada nos direitos de propriedade intelectual, o que pode causar desinteresse 
pela bioprospecção (DPIR), proteção dos conhecimentos tradicionais para que não 
sejam despojados (PCTD) e redução dos riscos de contratos por meio dos direitos de 
propriedade intelectual (DPIRC). 

 
Na Figura 11, têm-se os dados da média e do desvio padrão. Pode ser 

visualizado que a maior média foi obtida pelo subcritério PCTD, com 0,248. 
Ressaltando, na opinião dos entrevistados, a questão da proteção do conhecimento 
tradicional para ele que não seja despojado.  

 

 
Figura 11. Média e desvio padrão dos subcritérios do critério desafios sobre DPI 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração própria. 

 
Os demais subcritérios tiveram os seguintes valores quanto à média: ACTB – 

0,225, DPIRC – 0,219, DPIR – 0,208 e FGB, com a menor média, 0,099. Esta pequena 
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atribuição de importância a este último subcritério (FGB) responsável pela captação da 
percepção quanto à produção de fármacos pela biopirataria, pode ser justificado pela 
noção de que benefícios sociais são mais importantes que, em alguns casos, como este, 
do que outros tipos de benefícios. Por isso, não se considera que este seja um dos 
desafios atuais da bioprospecção com significância. Outro fator que pode ter favorecido 
esta atribuição reduzida de importância a esse item é que, à medida que avançar a 
regulação e a melhoria dos contratos da bioprospecção haverá uma diminuição das 
práticas de biopirataria, seja pelo aumento da fiscalização, seja pelos contratos legais 
que serão preferidos pelas comunidades locais ao apresentarem-nas maiores vantagens. 
Tudo isso depende de uma melhoria na articulação entre os agentes envolvidos nas 
práticas de bioprospecção, e o fortalecimento das instituições. 

  
O desvio padrão captou as variações das respostas dos entrevistados. 

Comparando–o com o coeficiente de variação apresentado na Figura 12, pode-se 
concluir que a dispersão das respostas em relação à média dos dados é alta, 
reproduzindo uma conjuntura de todos os subcritérios analisados nesta dissertação. 

 

 
Figura 12. Coeficiente de variação dos desafios sobre DPI 
Fonte: Levantamento de opiniões (2009). Elaboração Própria. 

 
Entende-se que esta dispersão deve-se aos subcritérios analisados, não só este 

último, mas a todos, e à abordagem de pontos de controvérsia sobre efeitos e desafios 
para a prática da bioprospecção. O avanço de pesquisas nesta área contribuirá para um 
desenho de um „modelo eficiente‟ de utilização e de regulamentação da bioprospecção 
no Brasil, minimizando os pontos de controvérsia e favorecendo um quadro 
institucional claro para as agentes que possam atuar dentro desta área. 

 
Os dados demonstraram que os desafios atuais da bioprospecção para os 

entrevistados são muito diversificados. Existem desde questões sobre a proteção do 
conhecimento tradicional associado a biodiversidade, fortalecimento das instituições 
cooperativas, manutenção das florestas em pé, e a questão dos contratos mal regulados  
favorecendo as práticas de biopirataria. Com isso, percebe-se que esta área deve ser 
analisada de forma multidisciplinar e criar uma política que possa atender questões tão 
amplas da forma mais convergente entre os interesses dos atores. 
 
4. CONCLUSÃO 

Os dados da pesquisa indicaram que os desafios para o desenvolvimento da 
bioprospecção no Brasil são amplos dentro de cada área. Um dos maiores desafios 
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apontados pela pesquisa dos dados primários está vinculado à área de direitos de 
propriedade intelectual.  A utilização do conhecimento tradicional tem possibilitado 
avanços significativos nas pesquisas, no entanto, existem entraves burocráticos 
prejudicando as instituições que poderiam gerenciar de forma autônoma suas atividades 
de P&D. Muitas instituições têm pressionado o governo para agilizar as tramitações 
necessárias (regulamentações adequadas e menos burocráticas) para as atividades de 
bioprospecção.  

 
Acredita-se que este movimento favorecerá, no longo prazo, o país com a 

criação de cultura e de experiência com as demandas de pesquisa. Os entrevistados 
indicaram, em suas opiniões, que o país possui recursos humanos qualificados para o 
desenvolvimento desta área, além de recursos biológicos de suas florestas e biomas 
diversos e que, por isso, os avanços devem ser concentrados na garantia da proteção dos 
conhecimentos tradicionais das comunidades, além disso, indicaram que a distribuição 
dos ganhos deve ser feita de forma eqüitativa e justa. 

 
Uma das formas para conseguir avançar na construção deste „modelo 

institucional‟ de estratégia para bioprospecção é fomentar a criação de instituições 
cooperativas na área ou de instituições intermediárias, conforme, os dados do 
levantamento de opiniões. Os contratos mal elaborados têm sido um dos entraves no 
setor. Por isso, com estas instituições cooperativas, espera-se que haja minimização dos 
conflitos gerados pelas falhas nos contratos, pois estas poderam auxiliar na elaboração 
destes e ajudar a melhorar o fluxo de informações, desempenhado um papel neutro de 
facilitadora.  Por outro lado, deve-se desenvolver uma base de dados sobre pontos 
importantes e imprescindíveis para este tipo de contrato, pois, com o aprendizado, 
refina-se o processo de ajuste para tornar os contratos eficientes para este tipo de 
prática, e mais freqüentes. 

 
Conclui-se que as atividades de bioprospecção podem potencializar atividades 

existentes e favorecer o desenvolvimento de novas atividades econômicas no país. 
Ressalta-se, além disso, que o aproveitamento das vantagens que o país possui para o 
desenvolvimento da bioprospecção (megabiodiversidade, sociodiversidade, instituições 
de pesquisa reconhecidas internacionalmente, entre outros), possa ser entravado, por  
regulamentações ineficientes e a falta de direcionamento nas diretrizes e normas para a 
execução e desenvolvimento destas atividades.  

 
Portanto, considera-se que existe a prioridade de avançar com as pesquisas, tanto 

na área econômica quanto na ambiental, para a construção de um “desenho” de uma 
instituição gestora no Brasil para práticas da bioprospecção. Esta instituição deve ter o 
papel de minimize os riscos, as incertezas e os conflitos das atividades da 
bioprospecção, e que faça a intermediação dos interesses dos agentes envolvidos nos 
contratos, práticas e atividades de bioprospecção. Assim, a medida que estas atividade  
agregam valor aos “bens” ambientais, torna a conservação destes recursos mais 
interessantes e as estratégias para uso sustentável, uma ferramenta de conservação, pois 
à medida que o lucro no longo prazo for mais interessante que o desflorestamento e a 
erosão de espécies no curto prazo, as estratégias de conservação terão maior êxito.  
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RESUMO 

Bertholletia excelsa é uma árvore de grande porte da Floresta Amazônica, da qual se 

coleta a castanha do brasil. O monitoramento e a preservação da regeneração natural são 

necessários ao plano de manejo florestal, para que os agroextrativistas possam realizar a 

coleta da castanha, de forma sustentável. O presente trabalho objetivou inventariar a 

regeneração natural de B. exelsa, da Floresta Amazônica, na região de Parintins, 

Amazonas, Brasil (2°43'45” S e 56°40'54” W). Foram inventariados, em uma parcela 

permanente de 9,0 hectares, os indivíduos adultos (DAP >11cm) e em regeneração 

(arvoretas = 5,0cm< DAP <10cm; varetas = 2,5cm< DAP <5,0cm e mudas, com altura 

>30cm e diâmetro <2,0cm). Registrou-se 52 indivíduos em diferentes estágios de 

regeneração, em sítios antropizados, e 13 indivíduos adultos, na floresta nativa de 

Bertholletia. A preservação da regeneração natural, deverá garantir o manejo 

sustentável dos castanhais, gerando renda e valorização da floresta em pé.  

 

Palavras chave: Amazônia. Castanha-do-Brasil. Inventário florestal 
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ABSTRACT 

 

Bertholletia excelsa is a large tree of the Amazon rainforest, which is the collection of 

brazil nuts. Monitoring and preservation of natural regeneration is a need for forest 

management plan so that agroextractivist can perform the collection of nuts, 

sustainably. This study aimed to inventory the natural regeneration of B. exelsa, the 

Amazon rainforest in the region of Parintins, Amazonas, Brazil (2° 43'45" S and 

56°40'54" W). Were inventoried in a permanent plot of 9.0 hectares, the adults 

(diameter> 40 cm) and regeneration (saplings, with a diameter <10cm>5cm; stick (<2.5 

cm> 5cm) and seedlings with height> 30cm). Results: 52 individuals were recorded in 

different stages of regeneration in anthropogenic sites, and 13 adults, in the native forest 

Bertholletia. Preservation of natural regeneration, should ensure the sustainable 

management of brazil nut, generating income and appreciation of the standing forest. 

 

Key words: Amazon. Brazil nuts. Forest inventory. 
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RESUMO 

 

Carapa guianensis é uma árvore de uso múltiplo, de valor ecológico, econômico e 

social, principalmente pelo óleo de andiroba, extraído das sementes. Objetivou-se neste 

trabalho realizar o levantamento de uma população de Carapa, em uma parcela 

permanente da floresta amazônica, na região de Parintins (2°42'38.53" S e 

56°41'36.71"W), Amazonas, Brasil. Foram inventariados todos os indivíduos de Carapa 

(adultos, jovens e da regeneração), dentro da parcela de 9,0 hectares; mensurou-se o 

DAP e estimou-se a altura. Os indivíduos na área estão distribuídos de forma agrupada, 

comprovado pelo índice de Morisita (I = 6,73). A distribuição diamétrica mostra uma 

tendência ao “J invertido”, que tem relação com as florestas balanceadas. O 

mapeamento e monitoramento da população de C. guianensis é essencial para um plano 

de manejo florestal comunitário, gerando renda, extração sustentável de óleo de 

andiroba e a preservação da floresta amazônica. 

 
Palavras-chave: Floresta amazônica. Óleo de andiroba. Inventário florestal 
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ABSTRACT 

Carapa guianensis is a multipurpose tree, ecological, economic and social value, 

especially for andiroba oil, extracted from the seeds. The objective of this study was 

to survey a population of Carapa in a permanent part of the Amazon forest in the 

region of Parintins (2 ° 42'38.53 "S and 56 ° 41'36.71" W), Amazonas, Brazil. Were 

all the individuals of Carapa (adults, youth and regeneration), within the plot of 9.0 

hectares; measured to the DAP and estimated the time. Individuals in the area are 

distributed in an aggregated manner, evidenced by Morisita index (I = 6.73). The 

diameter distribution shows a tendency to "inverted J", which is related to the 

balanced forests. The mapping and monitoring of the population of C. guianensis is 

essential for a community forest management plan, generating financial returns, 

sustainable extraction of andiroba oil and the preservation of the Amazon rainforest. 

Keywords: Amazon forest. Andiroba oil. Forest Inventory 
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New farmers in Portuguese Agriculture: The role of the Younger’s 

farmer. 
Maria de Fátima Lorena de Oliveira1; Maria Leonor da Silva Carvalho 2; 

1 Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra, Departamento 
de Ciências Sociais e Humanas, CERNAS Bencanta, 3045-601 Coimbra, Portugal, 

foliveira@esac.pt; 
2 ICAAM, Departamento de Economia, Universidade de Évora, Largo dos Colegiais 2, 

7004-516 Évora, Portugal, leonor@uevora.pt 
 

RESUMO 
O número de explorações na UE aumentou durante 1995-2007, devido à entrada de 
novas explorações na UE alargada 27, mas em Portugal o número de explorações 26% 
durante 2003 e 2013. Os resultados mostram uma taxa de substituição do jovem 
agricultor muito baixa. As variáveis-chave do jovem agricultor são melhores do que 
variáveis chave da agricultura portuguesa. Os agricultores mais jovens apresentam uma 
forte evidência em termos de alteração da orientação produtiva. Maior atenção deve ser 
dada para asituação dos jovens no mundo rural e não apenas aos jovens agricultores. As 
medidas sobre o programa CAP devem ser definidas territorialmente e devem ser 
implementadas implementas medidas políticas não agrícolas que poderão ajudar o 
mundo rural e consequentemente os jovens agricultores. 
Palavras-chaves: Jovens agricultores; Politica Agrícola; Novos Agricultores; 

PRODER; PDR 

ABSTRACT 
The number of farms in the EU has increased during 1995-2007 due to the entry of new 
holdings in the enlarged EU 27, however in Portugal the number of holding decreased 
26% during 2003 and 2013. The results show a lower rate of replacement of younger 
farmer. The key variables by young farmer are better than in Portuguese agriculture. 
The younger farmers be evidence for strong revolutionize in the productive orientation. 
Greater attention must be paid to the present state of rural youths and not only to youths 
farmers. The measures on CAP program must be defined territorially and applied for 
policy measures not agricultural that will be able to help rural space and therefore the 
young farmer 
Key-words: Younger famer; Agricultural Policy; New farmers; PRODER, PDR 

INTRODUCTION  

According to World Bank data, in the period 2012-2014, 47% of the world’s population 

was rural population, while in European Union this share was 26%. However in average 

value 2011-2013 the percentage of agricultural land in total land area is higher is 
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European Union (44%) than in world (38%). Over 60% of the world’s rural population 

is made of youth (IFAD, 2012) with limited access not only to financial and social 

assets (markets, finance, education, skills training), but in particular land that is divided 

among family members. The census of 2009 (INE, 2011) reveals a few changes in 

Portuguese agricultural structures when compared with the census of 1999. The small-

sized farms continue to prevail, the average area increased since 1999 rising from 9.3 

hectares to 12 hectares (ha) in 2009 to 13.8 ha in 2013 as a result of the absorption of 

small farms by the larger ones, but the average size of Portuguese farm is 5 hectares 

smaller than the average farm on European Union (EU). The small farmers less 5 

hectares represent 72% of holdings and 9% of Utilized Agricultural Area (UAA). The 

famers larger than 50 ha represents 67% UAA. In comparison with the census 2009 the 

greater increased was in farmer between 20-50 hectares with show an increase of 11% 

follows by famers larger than 1000 ha (8%). The number of agricultural holdings 

explored by societies was increased 47% relatively to the Census 2009 but represents 

3,8% of total juridical association. The decrease in the number of farms, although 

widespread, takes greatest expression in regions of Lisbon and Centre region (-17.9%). 

The results show that one of every four farms ceased its activity but the surface of farms 

still occupies 50% of the country. The agricultural household population lost 15% since 

the census 2009 but still represents 6,5% of the resident population. This decline in 

agricultural population along with the decline in the number of holdings, but with an 

increase in holding size can be an effect of technical change. Despite some 

improvements shown in the Census 2009 compared to previous Census there was an 

increase in area and in agriculture professionalization. The survey of farms carried out 

in 2013 (INE, 2014) reveals an aging farming in relation to European Union of 28 

countries (EU28) with small economic size holdings (only 17100 Euros of standard 

output per farm (SO), compared to the 30000 Euros of EU28), managed by aged 

farmers with low qualifications (the oldest in EU28, where only 5.5% of farmers are 

graduated from high school and 84.6% with only practical agricultural experience). 

Portugal is a peripheral and small country but in 2012/14 the rural population was about 

38% of total Portuguese population in EU28 this value is 28%. The Portuguese rural 

population represents about 3% of the rural population in the EU28. The agricultural 

labour represent environ 10% of total Portuguese employment. In EU, the decline in the 
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number of holdings and farmers has been seen as an inevitable effect of agricultural 

modernization despite the fact that European economies have introduced considerable 

farm income support. The next farmer generation will have to be organized, otherwise, 

the alternative will be the rural exodus, fast ageing population and insufficient to 

support labour for the sector The Importance of Portuguese agriculture in the economy 

decreased. The weight of the Gross Value Added (GVA) of agricultural sector at basic 

prices on total economy decreased from 5.0% in 1995/97 to 2.3% in 2012/2014 (INE 

Database). In 2013-2014 periods we observe a recovery of GVA of agriculture. The 

GVA by worker has decreased until 2009. After 2009 we see a reversal of this trend 

with an increase in agricultural GVA per unit of labor force i.e. the labour became more 

professional. The change on GVA can be related with the new entrants. The value added 

by worker has decreased until 2009.From 2009 to 2014 we see a reversal of this trend 

with an increase in agricultural GVA per unit of labor force i.e. the labour became more 

professional. It is important to observe a small alteration on trend after 2010, this 

change can be also related with the new entrants (Figure 1) 

Figure 1. Gross value added (GVA) by Labor force in agricultural, forestry and fishing 

sector, at constant prices 

 
Source. INE, (Instituto Nacional de Estatística) 

During the past fourteen years, EU has witnessed a major decline in workforce 

employed in the agricultural sector. In 2002/2004, the share of agricultural employment 

was 6,2% in the EU28, but in 2014/12 this share was 4.5%. In EU28 the annual rate of 

decline in agricultural employment between 2003/05 and 2012/14 was 3% by year 

(average triennial value). 
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METHODS AND SOURCES 

In this article we report the results of of survey data for farm households in the EU and 

along the CAP program. We explore the impacts of the Common Agricultural Policy 

(CAP) measures to encourage and support new entrants. The sources are: National 

Institute of Statistics (INE); European Network for Rural Development and the National 

Reports of Rural Portuguese Program. The data presented in this paper do not reflect 

only the effects of PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

2007-2013) in terms of the incorporation of new farmers. The results of the PRODER 

(2007-2013) program may be effectively observed from the time of ending the five 

years to support businesses young farmers. The data reflect more closely the results of 

previous programs (Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural-

POADR; POAGRO 2000-2006) which already includes support measures for young 

farmers (POADR, 2010).  

THEORETICAL FRAME AND ORGANISING CONCEPTS 

A considerable volume of research and studies have recently been carried out related to 

the labour migration and payments made by governments to stimulate agricultural 

activity, either in United States or in European Union (D’Antoni and Mishra, 2010; 

Petrick and Zier 2012; Berlinschi et al, 2011). The OCDE (2010) refers that the impact 

of agricultural policies is complex and country-specific. Sometimes the policies may 

have great environmental impacts but a relatively little direct effect on regional income 

and employment. The occurrence of labor migration from rural and agriculture area to 

the non rural area is also observable in Asian countries where the agriculture is a 

traditional major economics resource. Susilowati (2014) study reveals the policies for 

bring younger Indonesian for agriculture required not only incentive policies as 

agriculture policies support but also the rural industrialization policy. The different 

outcomes of these works suggest no direct impact of agricultural policies and support 

programs of rural development on agricultural employment. The same policy can have 

different effects according to the region in which is applied and according to the time 

period, some works show a positive effects, others show a negative effects on rural 

employment (Berlinschi et al., 2011; Huffman 1980;. Glauben et al., 2006; Mattas et al. 

2010; Olper et al., 2012). The results in the literature are controversy not only between 

European Union and United States, but also within the EU. Despite the support that the 
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CAP has given over the past decades particularly through the reforms that have suffered 

support in younger farmer the family farming faces “family farming faces the challenge 

of retaining younger generations in home-based agriculture” (Davidova and Thomson, 

2014). According to Matthews (2013), access to land is at the source of this challenge. 

Olper et al (2012) refers that in the last 50 years, EU countries have experienced 

dramatic adjustments in the agricultural labour market, showing an impressive out-farm 

migration of the labour force. The lack of young farmer is not problematic to the level 

of agricultural economic activities, but leads to rural depopulation. At the same time, 

due to this desertification, the regions have had problems with the offer of public 

services and other job opportunities and this cycle issue without easy solution. The 

insufficiency of new entrants into farming and the strong desertification of land put in 

risk the rural development at the same time put in risk the modernization of agriculture 

and the future of agriculture in European Union. This problem is not a dilemma of 

agriculture sector but involves all actors and agents of governance of a country and 

attracts the interest of public more than anytime as the EU economy (Mattas et al, 

2011).  

The promotion the installation of young farmers has been, since 1986 one of the 

assumed priorities of the CAP. The stakeholders and theoretical studies agree that 

support scheme for young famer are in different CAP programs, through financial 

subsidy measures in young farmer program, providing farm advice services and training 

programs, as well as promoting cooperatives and producer organizations and others 

important accompanying policy tools to assist small-scale young farmers (Hennessy, 

2014) that are no longer agree, in evaluating the results of these policies. Some 

stakeholders consider that the focus of CAP reform was on price support, on market 

management and in infrastructure development. The relative lack of trained young 

workers in professional school or higher may have been one reason for the crisis EU 

faces (Regidor, 2012). Since 2000/02 to 2012/14, the number of students on total of 

field of study decreased 9% but in agriculture, forestry and fishing the number of 

students declined of 57% (8049 students in 2000/02 to 3483 students in 2012/14, three- 

year’s average, INE Database). It is important to observe that in Veterinary field the 

number of students increased 80% in same period of time. This paper aims to analyse 

the role of the economic crisis on employment in agriculture and the effects of 
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agricultural policies on the development of agricultural employment and the changes on 

Portuguese agricultural structure. The question to be answered is whether agricultural 

policies help the entry of new farmers or if the economic crisis is the driving force 

behind new entries. In fact there are new entries in agriculture?  

RESULTS 

Since 1999, the CAP funding has been supported by two pillars which remain in CAP 

and the CAP 2014-2020 maintains the two pillars, offering a more holistic and 

integrated approach to policy support. The goals is to be more equitable and greener, an 

enhanced safety net and strengthened rural development. Pillar II is intended to support 

socio-structural and more targeted environmental measures as well as rural 

development. At EU level policies to inspire generation regeneration in farming have 

followed two paths: retirement schemes to incentivize exit and installation support to 

encourage entry (Regidor, 2013; Hennessy, 2014). In the CAP 2014-2010 the young 

famers under the first pillar of the CAP, receive a 25% supplement to the direct aid 

allocated to their farm, for a period of five years, as part of the 'Young Farmer Scheme' 

which Member States are obliged to implement. Under the second pillar, they have 

access to support co-financed under the European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD). The financing of the aid Programs for Young Fanners is 

realized through national resources, and through the structural funds of the EU. This 

financing scheme for young farmers includes measures for a single payment for their 

first installation, financial assistance in the form of an interest rate subsidy and 

supporting investments in farms through special investment programs, under the Rural 

Development Policy (RD). In Portugal, during the period 2007-2013, the program 

responsible for the scheme of young farmer was the Rural Development Programme 

from the Mainland (PRODER), approved by the European Commission that includes 

the set of co-financed interventions by the EAFRD pursuing the goal to promote the 

competitiveness of the agro-forestry sector and rural territories in a sustainable manner. 

The interventions are grouped by actions in four subprograms (Promoting 

competitiveness; Sustainable management of rural areas; Stimulation of rural zones and 

finally the subprogram Promoting knowledge and skill development). The action 

"Installing Young Farmers" (Action 1.1.3) aims to promote the installation of young 

farmers through the provision of a premium installation of 40000€ for a period of five 
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years with technical, economic and financial coherence, to provide economic viability. 

In order to facilitate the restructuring of the holding, the young farmer is allowed to the 

application to action 1.1.1 and to the action 1:31 simultaneously. Those actions are 

within the measures: 112-setting up of young farmer, 121-modernisation of agricultural 

holdings and the measure 131-early retirement of RD programme. 

Concerning the time from 2000 to 2014 was completed two programs The POADR-

AGRO from 2000 to 2009 and the PRODER from 2007 to 2013. In the POADR-AGRO 

program inside of the young farmers program were approved 4191 applications from 

young farmers with 4374 approved projects. In PRODER program (2007-2013) the 

number of assisted young farmers was of 4962 that represent an increase of 18% (RDP 

2007-2013 Progress Snapshot 2013/updated May 2014) 

Table 1 shows that there is a significant decline in the number of holdings in EU27 

during 2003/13 and that this decline was more important in periods 2007/10 and 

2010/13 after the beginning of the European economic crisis. The decline in EU was 

significant in number belonging to younger farmer during the period 2010/2013 (-29%). 

Table 1: Number of holdings by age of holder in EU and Portugal 

  European Union        Annual Variation rate Variation Rate 

  2003   2005   2007   2010   2013   
2003/ 
07 

2003/ 
10 

2003 
/13 

2007/ 
10 

2010 
/13 

Classes 
of age Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % % % % % % 
< 35  957460 6% 997.960 7% 860.620 6% 912.990 7% 644.270 6% -3% -1% -4% 6% -29% 
35 to 44  1946380 13% 2.330.810 16% 2.133.890 15% 2.031.530 17% 1.635.040 15% 2% 1% -2% -5% -20% 
45 to 54  2754290 18% 3.318.440 23% 3.154.630 23% 2.789.180 23% 2.450.220 23% 3% 0% -1% -12% -12% 
55 to 64  2947620 20% 3.218.020 22% 3.131.950 23% 2.882.840 23% 2.635.110 24% 2% 0% -1% -8% -9% 
 ≥65  4231280 28% 4.616.810 32% 4.527.440 33% 3.631.620 30% 3.318.900 31% 2% -2% -2% -20% -9% 
TOTAL 14.997.180 86% 14.482.010 100% 13.808.480 100% 12.248.040 100% 10.841.000 100% -2% -3% -3% -11% -11% 
  Portugal       Annual Variation rate Variation Rate 

  2003   2005   2007   2010   2013   
2003/ 
07 

2003/ 
10 

2003/ 
13 

2007/ 
10 

2010/ 
13 

Classes 
of age Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % % % % % % 
< 35  10.450 3% 7630 2% 5980 2% 7850 3% 6510 2% -13% -4% -5% 31% -17% 
35 to 44  34.630 10% 29130 9% 22470 8% 25080 8% 19130 7% -10% -5% -6% 12% -24% 
45 to 54  65.210 18% 58.730 18% 48.350 18% 54.440 18% 44.020 17% -7% -3% -4% 13% -19% 
55 to 64  85.780 24% 79.010 24% 69.920 25% 75.960 25% 62.410 24% -5% -2% -3% 9% -18% 
 ≥65  163.220 45% 149.420 46% 128.360 47% 141.940 46% 132.350 50% -6% -2% -2% 11% -7% 
TOTAL 359.280 100% 323.920 100% 275.080 100% 305.270 100% 264.420 100% -6% -2% -3% 11% -13% 

(1)It is not 100% because there are a number of holdings with age “not applicable” 
Source: Eurostat (Agricultural database). 

The annex 1 “replacement rate and holder replacement rate” and table 1 indicate that the 

absence of youths in European farming is a highly consolidated structural problem, 
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especially in the EU-28 countries. What might be called the “holder replacement rate" 

(No. of farms with holders under 35/No. of holders over 65) yields figures of 19 % for 

the EU-28 and if we considers the total farmers age over 55 years old the rate decreased 

to 11%. In most countries the severity of the problem can be seen by these data. The 

replacement rates observed are very small in most cases. Portugal is among the 

countries with the lowest replacement rate. In some countries such as Germany, Poland, 

Finland and Austria, replacement appears to be assured. 

Beside the very low replacement rate in Portugal, there was a large number of entries of 

young farmers in the period 2007/ 2010 can be seen as results of begin of  PRODER 

Program. However in 2010/13 we observe a decreased in absolute numbers of younger 

holding under 35 year old at same time declining of holding at all classes of age. That 

results show that the new entrant don’t remain in sector, e.g. the mortality of holdings 

farmers. According to Matthews (2013) the first challenge is the number of farms 

declining making land available for to be acquired by larger farms which benefit from 

economies of scale and where the farmer often has a higher level of education. The 

second challenge is within in family faming. The younger farmer’s family must wait 

until the older generations are willing to give up management control farming. With 

increasing life expectancy of the population this process becomes longer and difficult. 

Davidova and Thomson (2014) refers to third demographic challenge, that is  the 

bachelor farmer in small scale and livestock farming facing social isolation, lack of 

successor, and poor incentives to innovate. This suggests that the demographic 

challenge is greater for family than non-family farmers. To Davis et al (2013) the Early 

Retirement scheme is weak scheme in promoting. To measure the role and the relative 

importance of the young farmer (<35 years) in European agriculture we will to analyse 

a set of variables (Regidor, 2012). In Table 2 the importance of young farmers under 35 

years old was declining more in Portugal than in EU. For the EU-27 the relative weight 

on different variables changes from 8% to 10%. In Portugal these values range from 2% 

to 8%. In EU-28, the results show that in standard output (SO) the weight of young 

farmer was decreased between 2005. In Portugal, these values have remained constant 

with a small increased in 2013.The holdings managed by young farmers are different in 

many ways from holdings managed by elderly farmers. Younger farmers show higher 

levels than the EU average for the following all set of variables studied 
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It’s important to refers the values by variable by younger Portuguese farmers are higher 

than the average values in EU-28.One important issue is to define the farm dimension. 

Physical dimension it is not a criterion to define the profitability and the market 

importance of farmers. Since it will be not possible to find an agreement on what is 

small the only economic criterion which is utilizable is the economic size of the farm. 

This is expressed in terms of European Size Units (ESU) before 2010 and now 

expressed in Standard output (SO). According to Regidor (2012. 11) the economic size 

of holdings managed by youths is an issue for their development, and this variable can 

determine if their viability is non-existent (under 8 ESU “1 ESU = 1200 euros”; 9600 

€), weak (under 15.9 ESU; 19080 €), not guaranteed (16 to 39.9 ESU; 19200€ to 

47880€) or assured (> 40 ESU; > 48000€). The EU defined as commercial farm a farm 

which is large enough to provide a main activity for the farmer and a level of income 

sufficient to support his or her family.  

Another’s authors complement this information with other variables such as: UAA 

(Utilised Agricultural Area), LSU (LiveStock Units), and AWU (Annual Work Unit) by 

farm (Zanias (1997; Regidor, 2008). Some papers found that big farms usually perform 

better than small ones (European Commission, 1993). However, empirical evidence is 

not unanimous. All the evidences seem to indicate that the key variables are better for 

young farmers than for farmers in general (Table 2). In the EU-28 and in Portugal the 

differences are significant and positive for young holdings. An important factor that 

discourages youths from undertaking farming is that the expectations of earning a 

sufficient income are low. In Table 2 the values of Standard output (SO) for younger 

farmer are between the “not guaranteed”. This is a particularly important consideration, 

for entry entails the creation of a small or mediumsized farming enterprise whose 

viability depends largely on CAP support. Nerveless if we applied to this factor of the 

income of farmer < 35 years old is similar to the EU-27 and higher than the all farmers. 

Nevertheless these results, the rate of replacement, in Portugal is very low as we refers 

before  
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Table 2: Farm structure variables of holders under 35 years old in percentage of total 

and by farm 
 

Note: The standard output of an agricultural product (crop or livestock), abbreviated as SO, is the 
average monetary value of the agricultural output at farm-gate price, in euro per hectare or per head of 
livestock (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary) 
Source: Eurostat (Agricultural database) 
 
In Portugal, in 2012, there was an effective entry of new farmers despite the 

replacement rate of human capital be one of the lowest in the EU-27 (annex 1) shows 

that the number of applications for young farmers suffers a significant increased in las 

period of PRODER program 2007-2013 but has heterogeneous behaviour. If we made a 

comparison between the unemployment rate and the number of applications in the last 

year, an increase could be explained by the unemployment rate but also can reflect the 

change of regime support. We will conduct a deeper analysis in terms of EU 27 and 

Portugal. According to the estimates of measure 112 (Table 3), the aggregate results for 

EU-27 reveal an important difference between the period 2007-2009 and the period 

2007-2011 and even in last year of 2012, with an important increase in applications. 

The increasing number of applications in Portugal can be are in part explained by 

legislative amendment in 2011 and the difficulties in began of the program  

If we consider the farmer < 44 years old in EU 27 (2013) the number of assisted young 

farmer under the 112 measure on total younger holders reached only 6% but for 

Portugal the values are higher than in average in EU and represented 19% of young 

 Years 2005 2007 2010 2013 2005 2007 2010 2013 
 Countries European Union Portugal 
 Variables Weight of holders under 35 years old in total of all age by variables 
Total number of holdings 6,9% 6,2% 7,5% 5,9% 2,4% 2,2% 2,6% 2,5% 
Utilised agricultural área 9,2% 8,6% 10,3% 10,9% 6,3% 6,0% 6,7% 4,8% 
Holdings with livestock 11,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,0% 7,4% 7,9% 5,4% 
 Labour force directly employed by the holding (AWU) 8,3% 7,8% 8,4% 7,8% 3,1% 3,4% 3,4% 3,3% 
 Standard output (SO) 10,0% 8,9% 9,0% 8,7% 7,7% 7,1% 7,6% 6,1% 
  Key variables by holder under 35 years old 
Utilised agricultural area (HA) 15,9 17,3 19,8 29,6 30,4 34,9 31,2 26,9 
Holdings with livestock (LSU) 15,1 15,4 14,0 18,1 21,7 25,1 22,3 17,0 
 Labour force directly employed by the holding (AWU) 1,1 1,1 0,9 1,2 1,6 1,9 1,6 1,6 
 Standard output (SO) Euros 28584 29395 30344 44816 39679 43503 44804 42305 
  Key variables by holder (all age) 
Utilised agricultural area (HA) 11,9 12,6 14,4 16,1 11,4 12,6 12,0 13,8 
Holdings with livestock (LSU) 9,5 9,9 11,0 12,0 6,4 7,4 7,2 7,7 
 Labour force directly employed by the holding (AWU) 0,9 0,9 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 
 Standard output (SO) Euros 19765 20683 25152 30536 12083 13380 15199 17053 
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holder’s farms. If we consider the younger < 35 years those rate changes to 19% in EU 

27 and to 76% In Portugal.  In table 2, we can observe that in many countries a very 

high weight of young farmers have applied for this measure 121 to improve their 

farmers, e.g 44% of total applications are from new entrants. In Portugal, this value 

reaches 51%. For the measure 121, if we consider the number of holders < 44 years old, 

in 2013 the number of young holding supported by measure 121 under the period 2007-

2013 represented 4% of the younger holders in EU 27 and for Portuguese region that 

value was 9%. For < 35 years old the rate increased for 14% in EU-27 and to 36% for 

Portugal. Under the measure 131 “Early retirement”, from 2007-2010 to 2007-2011 

there was an important increased but the variability on application of this measure 

across EU 27 is very large. Some countries as Cyprus has exceeded the target number of 

released hectares. The Czech Republic, Italy and Poland are among the countries with 

highest implementation rate in terms of number of hectares released. For other 

countries, the number of applications under this measure has negligible. The weak 

impact of this measure on new entry in Portugal can be deduced from the reduced 

number of hectares releases. Only 106 famers have applied for this measure on period 

2007-2012 and only 944 hectares were released. However important note is the 

increased in last period of time. The measure application is variable in each country of 

EU 27 but it is clear the importance during the last two periods. According to Zanias 

(1997), the exit of older farmers serves two ends: larger farmers and more viable farms 

may be created, which is particularly important in areas dominated by small farms and 

the older farmers will be replaced by younger and more dynamic ones. It’s clearly the 

importance of this measure but the results in Portugal but the results are not obvious and 

there are difficult to read. The increased in last period of PRODER Program in number 

of application may be due to the need of countries to attain the targets and, in some 

cases, changes in legislation to facilitate the applications. The employment crisis in EU-

27, and the increase in youth unemployment may have led to a greater interest in 

agriculture and PRODER program. 
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Table 3. Indicators measures for EU 27 and Portugal 

 
Measure 112: Setting up of young farmers 

 
Nº of assisted young farmer Diferences Weight in younger farmer (2013) 

Years 2007-09 2007-11 2007-12 2007(09)/11 2007(11)/12 <35 years < 44 years 
Portugal 247 3205 4962 2958 1757 76% 19% 
EU 27 36764 100021 126156 63257 26135 20% 6% 

 

 

 Measure 113: Early retirement 

 Nº of applications approved Differences Total Nº of hectares released Differences 

 2007-09 2007-11 2007-12 2007(09)/11 2007(11)/12 2007-09 2007-11 2007-12 2007(09)/11 2007(11)/12 
Portugal 40 62 106 22 44 427 684 944 257 260 

EU27 19782 27638 29271 7856 1633 291810 445085 489017 153275 43932 
Source: Database: European Network for Rural Development, ENRD for data 2007 to2012 (updated 
2014) and Regidor (2012) for data 2007-2009 
 
 

Regidor (2012: 19) questions if those measures constitutes decisive encouragement. We 

applied for the same methodology of Regidor (2012) for building the annex 2 "Weight 

of modernization subsidies in attracting new entrants" and we compared the results with 

the rate of replacement and the results showed that there was not a linkage between the 

rate of replacement and the number of young assisted under the measures 112 and 121. 

The weight of measure 121 on new entrants had an important significance for some 

countries and for others the effect was very small. In Portugal the application on 

measure 121 represents 36% of younger farmer and important number of younger 

farmer don’t apply for measure 121, that value is higher than in EU-27. The aggregate 

results for the EU 27 show an important increase of allocation on the measure in period 

2009 to 2011 relative to the period 2007 to 2009. The Portuguese PRODER under the 

youth scheme (Measure 112 and Measure 121 for farmers < 40 years old) reached the 

highest number of applications during 2009 and 2012.  In 2014 they were analyzed in 

accordance with Regulation (UE) No 1310/2013 applications under the young farmers 

program that gave entry since February 2013, consequently in 2014 were considered 

1835 applications. These values are not in the tables because the available data in the 

European Union only consider the values submitted by the Managing Authorities of the 

RDPs and data in monitoring tables refer to the programming years 2007 to 2012. Only 

 
Measure 121: Modernisation of agricultural holdings 

 

Nº of young holdings 
suuported < 40 years Differences Total Differences 

Weight of younger 
in total 

Weight in 
younger farmer 

(2013) 

 

2007-
09 2007-11 

2007-
12 

2007(09)/ 
11 

2007(11)/ 
12 

2007-
09 

2007-
11 

2007-
12 

2007(09)/ 
11 

2007(11)/ 
12 

2007-
09 

2007-
11 

2007-
12 

<35 
years 

< 44 
years 

PT 157 1412 2354 1255 942 323 2782 4573 2459 1791 49% 51% 51% 36% 9% 
EU27 31415 71082 87971 39667 16889 77939 162993 198231 85054 35238 40% 44% 44% 14% 4% 
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commitments made from year 2007 onwards are considered. To allow the contrast 

between Portugal and EU-27 we applied for the tables on monitoring tables of European 

Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The spatial distribution of 

applications through the territory of Portugal showed a wide prevalence in the region 

with 52% of applications followed by the Centre region. The Tejo and Lisbon region 

had 12% and Alentejo 10% of applications. Algarve region had only 5%. Analysis of 

the distribution of young farmers by gender shows that there is a relative balance. If we 

consider the gender differences between the young farmer that apply for PRODER 

program and the agricultural community, the differences are not significantly. The 

highest differences between the structures of younger famer and the farming population 

are at the education level (PRODER, 2013 a). About 65% of young farmers at the time 

of application had secondary education, and about 35% higher education or post-

secondary level. Note that about 90% of candidates with secondary education had no 

agricultural training. his fact is relevant because on one hand revealed that agricultural 

non-tertiary education is not to be used by the applicants to be young farmers but the 

candidate with post-secondary education has agricultural education (may be university 

agricultural education or technical agricultural education). As mentioned above the 

number of students attending higher education agricultural decreases dramatically, 

having had decrease of 57% which is much higher than the average (decline of 9%) 

considering all the scientific areas.  However, given the higher level of qualification, the 

entry of young farmers in agriculture cause certainly an asset in the growth and 

productivity of the sector and change the productive orientation for higher value-added 

sectors. The productive orientation of young farmers is more evident if we compare 

with the farmer that is supported by PRODER. Fruit culture had a significant weight on 

PRODER with 24% of application followed by vineyards farms for the production of 

quality wines (9%) Regarding the investment, the fruit culture represents 23% of total 

investment, followed by horticulture in a greenhouse with 9% of total investment. The 

poultry farm represents only 3% of the application but 7% of total investment. The 

investment made by young farmers is lower than expected, averaging 120000€ being 

the target of 133000 €/farmer. The increasing in PRODER supported fruit culture is 

largely represents by young’s (69%), besides with an inferior investment in relation 

with the other fruit producers. Relatively to the distribution of the investment by groups 
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of fruit crops, the soft fruits represented 38% of the total investment, and the pomes 

fruits about 21%. To note the high value of investment in small fruits and berries (38% 

of the investment) in relation with the planted area (PRODER, 2013 b). The main areas 

planted with fruit crops by young farmers under the PRODER program were in the 

North of Portugal, about 50% (1803 hectares) of the planted area was installed in Douro 

region with almond (732 ha) and apple trees (710 ha). It should be noted that almost all 

of the blueberry acreage under PRODER belongs to young farmers. Due to this 

investment the area of soft fruits increased from 286 hectares in 2011 to 885 hectares in 

2014 and the production of soft fruits increased from 2949 tons to 6934 tonnes (Table 

4). 

Table 4. Production and Surface for soft fruits 

  Surface (hectares) Production (tonnes) 
Soft Berries 2011 2012 2013 2014 Growth rate (2011-14) 2011 2012 2013 2014 Growth rate (2011-14) 
Blackberry 19 19 27 44 134% 263 259 275 279 6% 
Raspberry 164 234 271 450 174% 1 943 3 091 2 757 4 697 142% 

Gooseberry  10 32 52 67 593% 43 87 87 134 210% 
Blueberry 75 211 534 823 992% 700 1 437 1 429 1 824 160% 

Total 268 496 885 1 384 416% 2 949 4 874 4 548 6 934 135% 
Source: INE 

Despite the still small production value, this fruit-growing area allowed the foundation 

for the development of a grower’s organization of soft fruits. It is still too early to see 

the effects of the productive orientation in young farmers in fruits crops. For this 

evolution it contributed the significant incentive given for the PRODER to fruits crops, 

being one of the sectors with the greatest relevance in the measures to support 

investment. The development of the agriculture sector has had positive results in the 

Portuguese trade balance. The fruits exports in current values during 2001(03) and 

2011(13) increased 9% by year and the importations increased only 2% by year in the 

same time period. In annex 3we observe the evolution of some variables by two groups 

of age less than 35 year old and between 35 and 44 year old for Portugal. Until 2007 all 

the variables decreased, however in 2010 there was an inverse trend. It is difficult to say 

if reversing the trend is due to the development of these policies and the approach to the 

needs of the target audience, or if on the other hand this change is due to the economic 

crisis and the need for people to use the support measures that are available. In annex 3 

we observe the evolution of some variables by two groups of age less than 35 year old 

and between 35 and 44 year old for Portugal. Until 2007 all the variables decreased, 
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however in 2010 there was an inverse trend. It is difficult to say if reversing the trend is 

due to the development of these policies and the approach to the needs of the target 

audience, or if on the other hand this change is due to the economic crisis and the need 

for people to use the support measures that are available. 

CONCLUSION  

The creation and development of new economic activities through new holdings should 

be facilitated and the initial support for the young farmers is essential to the 

development of rural areas. Therefore, several studies suggest that the possible solution 

lies in the support that rural youths can obtain regarding opportunities to set up businesses 

in the rural areas (Wang, 2014). The development of economically viable small or 

medium farms should be encouraged and the results for Portugal show the potentialities 

for young famers, mainly with the fruitculture. As noted by Charalambos Kasimis, 

Kasimis (Carvalho et al, 2013: xxxiv), the agricultural sector seems to resilient than 

other sectors in particular because of its traditional characteristics as well as because it 

may represent a tests for several innovative initiatives on the part of urban dwellers, that 

are gradually returning to the rural environment either by economic necessity or by 

choice of an alternative lifestyle. Difficulties in the development of programs 

constituted a problem so that the necessary efficiency of agriculture’s programs for 

young farmer. The data show that Portuguese young farmers supported have good levels 

of academic training; they settled mainly in poor rural area and made significant 

investment. They bet on innovative and productive activities, such as horticulture and 

fruit growing, they see an opportunity in agriculture that lacks in other sectors of 

activity. The productive orientation of younger farmer trend to be innovative and 

applied for competitive Portuguese advantage. Greater attention also needs to be rewarded 

to the importance of rural economic diversity and the employment status of rural youth’s 

population. In adding together to measures intended to assist new young entrants to become 

professional farmers even in small-medium sized farmers. Other complementary measures 

as public services and in field of territorial development should be created or reinforced in 

rural areas to encourage young community to set up businesses in the countryside which 

provides a more suitable reaction to emerging needs for rural lifestyle and tourism.  
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Annex 

Annex1: Replacement index (Holder <35 under 55-64 years old) and Holder 
Replacement index by country ((Holder <35 under 64 or over years old) 
 

Years 2005 2007 2010 2013 2005 2007 2010 2013 2005 2007 2010 2013 

Variable 
Holder less 35 years /Holder 

55-64 years 
Holder less 35 years / Holder 65 

years  or over 
Holder less 35 years / Holder 
55 years  or over  

Belgium 0,33 0,27 0,20 0,15 0,36 0,30 0,24 0,19 0,17 0,14 0,11 0,08 

Bulgaria 0,16 0,12 0,27 0,25 0,10 0,07 0,18 0,17 0,06 0,04 0,11 0,10 

Czech Republic 0,36 0,34 0,42 0,13 0,60 0,56 0,91 0,20 0,23 0,21 0,29 0,08 

Denmark 0,30 0,25 0,19 0,09 0,41 0,30 0,25 0,11 0,17 0,14 0,11 0,05 

Germany 0,44 0,34 0,27 0,23 1,25 1,02 1,34 1,05 0,33 0,26 0,22 0,19 

Estonia 0,28 0,26 0,29 0,34 0,25 0,20 0,24 0,25 0,13 0,11 0,13 0,14 

Ireland 0,46 0,32 0,27 0,25 0,50 0,34 0,27 0,24 0,24 0,16 0,13 0,12 

Greece 0,32 0,34 0,32 0,21 0,19 0,19 0,21 0,17 0,12 0,12 0,13 0,09 

Spain 0,25 0,21 0,21 0,15 0,20 0,16 0,18 0,11 0,11 0,09 0,10 0,06 

France 0,40 0,34 0,34 0,33 0,66 0,63 0,73 0,71 0,25 0,22 0,23 0,22 

Croatia 
 

0,15 0,15 
  

0,08 0,13 
 

  0,05 0,07   

Italy 0,14 0,13 0,21 0,19 0,08 0,07 0,14 0,11 0,05 0,05 0,08 0,07 

Cyprus 0,12 0,08 0,09 0,06 0,12 0,08 0,08 0,04 0,06 0,04 0,04 0,02 

Latvia 0,35 0,34 0,26 0,21 0,28 0,24 0,18 0,17 0,16 0,14 0,11 0,09 

Lithuania 0,24 0,24 0,31 0,27 0,17 0,11 0,17 0,17 0,10 0,08 0,11 0,10 

Luxembourg 0,41 0,33 0,27 0,32 0,57 0,53 0,53 0,60 0,24 0,20 0,18 0,21 

Hungary 0,32 0,28 0,25 0,21 0,29 0,28 0,24 0,20 0,15 0,14 0,12 0,10 

Malta 0,22 0,15 0,15 0,12 0,28 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,08 0,07 

Netherlands 0,20 0,15 0,14 0,11 0,32 0,22 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 

Austria 0,74 0,67 0,60 0,56 1,22 1,17 1,30 1,28 0,46 0,43 0,41 0,39 

Poland 0,72 0,63 0,73 0,50 0,74 0,77 1,75 1,26 0,37 0,35 0,52 0,36 

Portugal 0,10 0,09 0,10 0,10 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 

Romania 0,24 0,19 0,32 0,20 0,12 0,10 0,19 0,12 0,08 0,07 0,12 0,07 

Slovenia 0,19 0,17 0,17 0,16 0,13 0,11 0,14 0,19 0,08 0,07 0,08 0,09 

Slovakia 0,17 0,14 0,25 0,27 0,15 0,12 0,31 0,37 0,08 0,06 0,14 0,16 

Finland 0,34 0,31 0,28 0,29 1,47 1,49 0,90 0,84 0,28 0,26 0,22 0,22 

Sweden 0,22 0,20 0,17 0,16 0,31 0,29 0,19 0,15 0,13 0,12 0,09 0,08 

United Kingdom 0,16 0,14 0,15 0,14 0,16 0,14 0,14 0,13 0,08 0,07 0,07 0,07 

EU -28 0,31 0,27 0,32 0,24 0,22 0,19 0,25 0,19 0,13 0,11 0,14 0,11 
Source: Eurostat 
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Annex 2. Setting up support for young farmer (Measure 112 and 121) 

 

Nº of assisted young 
farmer (Measure 112) 

Nº holding supported  (121 
measure) under 40 years old Nº holdings  under 35 

  
 2007-2012 2007-2012 2013   

 
a b c a/b b/c 

Austria 7287 7637 15.370 95% 50% 
Belgium 1144 6734 1.510 17% 446% 
Bulgaria 5401 366 16.300 1476% 2% 
Cyprus 145 229 590 63% 39% 

Czech Rep. 1398 380 1.200 368% 32% 
Denmark 0 221 990 0% 22% 
Estonia 520 318 1.440 164% 22% 
Finland 2805 723 4.630 388% 16% 
France 26438 7482 41.640 353% 18% 

Germany 325 4355 19.520 7% 22% 
Greece 8132 59 36.890 13783% 0% 

Hungary 3296 1650 30.170 200% 5% 
Ireland 862 1457 8.730 59% 17% 

Italy 16558 11439 45.680 145% 25% 
Latvia 381 123 4.100 310% 3% 

Lithuania 2168 2027 9.660 107% 21% 
Luxemburg 219 300 180 73% 167% 

Malta 0 71 360 0% 20% 
Netherlands 0 1300 2.080 0% 63% 

Poland 23077 22405 173.560 103% 13% 
Portugal 4962 2354 6.510 211% 36% 
Romania 9408 381 171.960 2469% 0% 
Slovakia 0 115 1.910 0% 6% 
Slovenia 1692 702 3.470 241% 20% 

Spain 8611 10178 35.700 85% 29% 
Sweden 1308 1075 2.930 122% 37% 

UK 19 3890 7.190 0% 54% 
EU 27 126156 87971 644.270 143% 14% 

Source: Eurostat and Regidor 
 
Annex 3. Key variables by age less than 35 year old and more than 35 and less of 44 
year old in Portugal 

Values Ages 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007 2010 2013 
No. of holdings 

 
<35 24.230 19.870 16.170 18.190 10.450 7.630 5.980 7.850 6.510 

>35 and <44 60.280 53.510 45.800 48.850 34.630 29.130 22.470 25.080 19.130 

UUA 
<35 348.890 317.090 287.380 322.250 249.030 232.060 208.760 245.050 174.800 

>35 and <44 661.910 655.770 647.970 695.820 638.940 588.210 569.730 590.940 582.190 

AWU: 
<35 32.720 29.160 24.040 26.570 16.530 12.400 11.400 12.490 10.550 

>35 <44 80.570 74.760 64.300 67.090 48.300 42.070 33.700 36.130 30.280 
 

LSU 
<35 236.770 224.490 215.930 250.540 207.030 165.890 150.320 175.210 110.900 

>35 and <44 469.830 439.680 465.520 526.520 432.790 415.000 413.450 447.050 434.750 

SO 
<35 

     
302.750.350 260.150.400 351.708.530 275.404.130 

>35 and <44 
     

758.308.880 727.188.680 892.564.430 878.979.110 
Variables per holding 

UUA 
<35 14 16 18 18 24 30 35 31 27 

>35 and <44 11 12 14 14 18 20 25 24 30 
 

AWU 
<35 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6 

>35 and <44 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 

LSU 
<35 10 11 13 14 20 22 25 22 17 
>35 and <44 8 8 10 11 12 14 18 18 23 

SO 
<35 

     
39.679 43.503 44.804 42.305 

>35 and <44 
     

26.032 32.363 35.589 45.948 
Note 1) UAA: Utilised agricultural area (ha); 2) AWU Labour force- directly employed by the holding;  
3) LSU: Livestock Standard Unit (LSU) of the holdings with livestock; 4) SO: Standard Output EUROS  
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ABSTRACT 

Sustainability in agriculture can be analysed using different types of indicators, but its 
quantification and aggregation into an index continues to present operational problems. 
This paper proposes an approach based on goal programming to analyse sustainability 
at a regional level. This approach is developed using several procedures in two main 
steps. In the first step, the weights attribution was made based on the preferences of 
experts. In the second step, a binary extended goal programming (EGP) approach is 
applied in order to define the rankings of sustainability. The results were very 
satisfactory since the methodology allowed to easily defining several regional rankings 
of farm’s sustainability at municipality level. 
 

Keywords: extended goal programming, ranking analysis, agricultural sustainability, 
Common Agricultural Policy, agrarian regions. 
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1. INTRODUCTION 
Society considers agriculture an essential way to supply environmental, social  

and economic goods, which are essential for human survival and well-being (Hajkowicz 

et al., 2009, p. 221). Therefore, analysing the sustainability of agriculture is an 

important issue, namely when assessing agricultural and environmental policies (Reig-

Martínez et al., 2011). In Europe the Common Agriculture Policy (CAP) reforms had 

several impacts in different agricultural systems through the years (Fragoso et al., 

2011), influencing their sustainability.  

Sustainability is a widely used concept, which gained popularity after the 

Brundtland Report. The sustainable development can be defined as ‘the development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs’ (Reig-Martínez et al., 2011). In the last decades, 

the sustainability measurement of natural systems has become of the utmost importance, 

despite the lack of consensus about how to address this problem (Diaz-Balteiro and 

Romero, 2004a, p. 401). Most approaches use indicators to measure sustainability, but 

these tools continues to present operational problems, namely in what concerns 

agricultural sustainability quantification (Gómez-Limón and Sanchez-Fernandez, 2010). 

A composite indicator may simplify that complex analysis and allow comparisons. 

Previous studies addressed the creation of a composite indicator of agricultural 

sustainability using multi-criteria methods. Diáz-Balteiro and Romero (2004a) used 

these methods for creating a sustainability index, Diáz-Balteiro and Romero (2004b) 

used a discrete goal programming to analyse the sustainability of forest management. 

Gómez-Limón and Riesgo (2008) analysed several methods to construct composite 

indicators for agricultural sustainability and Gómez-Limón and Sanchez-Fernandez 

(2010) applied several ways of constructing composite indexes. In Portugal, Xavier et 

al. (2015a) developed a methodology for analysing agricultural sustainability in 

Portugal considering national goals using Extended Goal Programming (EGP). 

However, neither of these approaches developed specific sustainable composite 

indicators considering regional goals for different regions. Thus, the objective of this 

paper is to analyse the agricultural sustainability of several regions considering regional 

goals through EGP.  In addition a computer tool, with a simple interface, was developed 

to easily implement the EGP methodology.  
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 The remainder of this paper is presented as follows: in section 2 the 

methodological approach is presented; in section 3 the empirical implementation is 

analysed; in section 4 the results are presented. Finally, in section 5 the discussion is 

made and the main conclusions of this work are presented. 

 
2. METHODOLOGICAL APPROACH 

Despite existing some general consensus about the definition of “sustainable 

agriculture” (Gómez-Limón and Sanchez-Fernandez, 2010), agricultural sustainability 

is a concept that has a huge complexity within. Based on the concept of Brundtland, we 

consider agricultural sustainability as the use of lands or other agricultural goods in a 

way and at a pace that preserve the biodiversity, productivity, vitality, and the potential 

to fulfil, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions 

(Xavier et al., 2015a).  

The methodological approach proposed for creating the composite index and the 

municipalities’ regional rankings uses an EGP approach, according to Xavier et al. 

(2015a), and is divided in several steps of implementation (figure 1): 

1) In a first step, the weights attribution is made based on the experts’ opinions, which 

express their preferences through pairwise comparisons (Saaty, 1980). The preferential 

weights are derived from pairwise comparisons and using EGP. 

2) In a second step, a binary extended goal programming (EGP) approach is applied in 

order to define the rankings of sustainability. In the situations in which there are 

territorial units with the same values in the ranking a further step that uses an entropy 

approach, may be implemented. 

3) In a third step, the spatial patterns of the indicators and rankings are analysed using a 

Geographic Information System (GIS).  
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Figure 1- The methodological approach 

(source: Xavier et al., 2015a) 
 

2.1. DEFINITION OF THE INDIVIDUAL INDICATORS’ WEIGHTS 

In order to define the individual indicators’ weights a method proposed by 

González-Páchón et al. (2007) and implemented by Xavier et al. (2015a) is used. This 

method allows the aggregation of pairwise comparison matrices using the preferences 

scale of Saaty (1977).  The objective is to obtain a consensus ratio mij
(c ) that quantifies 

the aggregated judgment when the ith criterion is compared with the jth criterion and then 

to derive the consensus wi preferential weight attached to the criterion (Diáz-Balteiro et 

al., 2009). To do this the following Extended Goal Programming (EGP) formulation 

was used: 

                                                                         (1)

 

Subject to: 
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where  and are the negative and positive deviation variables of the Extended Goal 

Programming model (EGP model), measuring the underachievement and the 

overachievement, respectively, between the consensus ratio value m(c) and the ratio 

value for each stakeholder k; D represents the maximum deviation, i.e. the discrepancy 

of the expert/ stakeholder that is most displaced from the consensus; t and t’ represent 

the limits of the scale used.     

Equation (1) is the objective function, which minimises the positive and negative 

deviations (  and ), or the maximum deviation value D. For , the model 

provides the consensus solution for which the aggregated consensus is optimized 

(majority consensus), while for , the model provides the consensus solution that 

optimizes the stakeholder utility more distant from the solution, i.e. the minority 

consensus.  

Equation (2) allows the construction of the consensus matrix. Equation (3) 

allows calculating the maximum deviation. While equation (4) assures that the 

consensus matrix  is defined between the limits of the scale used. Finally, equation 

(5) relates to non-negativity constraints that assure the deviation weights are positive. 

Once the consensus matrix  is defined, the respective preference weights Wi 

may be derived using a goal programming approach, since the consensus matrix 

obtained is not necessarily reciprocal (Diáz-Balteiro et al., 2009). The weights’ 

consistency is calculated following González-Páchón et al. (2003) by an index that uses 

the minimum and maximum sum of the positive and negative deviations (n and p). 

 

2.2. RANKING ANALYSIS DEFINITION 

After defining the preferential weights, the first step for implementing the 

ranking analysis is the normalization of each indicator j regarding each unit i, since they 

are measured in very different units: 

                                                                                 (7) 
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However, when a sustainability indicator calls for precise achievement of Rij (i.e. 

under-achievement and over-achievement is unwanted), then we have a minimum value 

and a maximum value , as follows:
 

                                                                     (8) 

It is also necessary to define the targets tj, which should represent a percentage of 

achievement with respect to ideal value. If tL and tU are the maximum and minimum 

values of the m target values, which are bounded between 0 and 1, their respective 

normalized values can be calculated as follows: 

                                                            (9) 

After the parameters and the targets tj have been normalized, a binary 

weighted goal-programming model may be formulated. By solving the model, the ‘most 

sustainable’ system is obtained in terms of aggregate sustainability.  

Nevertheless, this kind of solution can produce highly deviated results for some 

of the indicators selected (Voces et al., 2012). To find the system that provides the most 

balanced solution between the achievements of different goals, Diáz-Balteiro and 

Romero (2004b) presented a MINMAX goal programming model. This system provides 

the most balanced solution, although the aggregate performance can be very low. 

According to Voces et al. (2012), the solution to overcome this problem is to join both 

GP models in one, creating an EGP model. 

The model proposed by Diáz-Balteiro and Romero (2004b) implies an iterative 

resolution, running individually the model n times corresponding to the i units. 

Alternatively an aggregation of the models is proposed allowing the simultaneous 

solving for all i units, as follows: 
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Constraints 

  and                                                    (13) 
 

                                                                                                        (14) 
 

Where iOBJ  is the objective function for each unit i which defines their position 

in the ranking of units, ijn  and ijp  are the negative and positive deviation variables for 

unit i and criteria j, ij  and ij  are the weights attached to ijn  and ijp  respectively and 

iD  is the maximum deviation for the criteria in unit i. As referred before if ijn is the 

unwanted variable then ij  assumes a value, otherwise 0ij , while if ijp  is 

unwanted, ij  assumes a value, otherwise 0ij . 

Equations (10) and (11) allow the minimization of the aggregate objective 

function that minimizes the unwanted deviation variables (highest aggregated 

sustainability) or the maximum deviation. In equation (12) the goals are defined. 

Equation (13) calculates the maximum deviation D and equation (14) refers to non-

negativity constraints that assure the deviation weights are positive. Final ordering may 

be done using simple Microsoft Excel’s functions. 

However, one of the main problems of this methodology for analysing rankings 

of sustainability is that in certain specific situations the previous EGP model gives a 

solution where there is more than one territory with the same value in the ranking, being 

ordered arbitrarily. The entropy approach may be an alternative for perfecting the 

rankings created using EGP and solving this problem since its result is always a unique 

solution. 

The entropy concept comes from the field of physics and was introduced in the 

information science by Shannon (1948), to define a unique function to measure the 

uncertainty of an events’ collection. Thus, for a random variable x with possible 

outcome values xk and probabilities pk, such that   and k=1,2,...K, Shannon 

defined the entropy of the probability distribution, p=(p1, p2,....,pK) as follows:  

                                                                                                      (15) 
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The measure H reaches its maximum when the probabilities are uniform 

(pk=1/k). The information content and the contribution of each piece of data to reduce 

uncertainty can be measured using the normalized-entropy indicator (Golan et al., 

1996):   

                                                                                           (16)
 

Where, )ˆ( pS  is the normalized entropy indicator and ln(K) presents the maximum 

uncertainty (the entropy level of the uniform distribution with K outcomes). 

A normalized entropy indicator of 0 ( ) implies no uncertainty and a 

value of 1 ( ) implies perfect uncertainty. )ˆ(1 pS  is called the information 

index and measures the uncertainty reduction (Golan et al., 1996; Xavier et al., 2015a). 

Therefore, in order to implement this methodology an alternative set of 

probabilities prij referring to the weight of each negative and positive deviation 

variables (nij and pij) was created and the EGP model was transformed to incorporate the 

entropy approach as follows:  
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𝑚𝑚
𝑗𝑗=1                                                                                             (20) 

 
 
∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1𝑚𝑚

𝑗𝑗=1                                                           (21) 
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𝑛𝑛 ≥ 0, 𝑝𝑝 ≥ 0, 𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 0 𝜆𝜆 ∈ [0,1]                 (24) 
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In this new formulation the objective functions (17) and (18), and goals (19) can 

be written as in the previous EGP model. The only difference is the way variable Di  

(related to the maximum deviation) is calculated. Variable Di is determined in constraint 

(20) as a function of the normalised entropy. The proprieties of probabilities prij is 

guaranteed in equation (21). Equations (23) and (24) allow to establish the relationship 

between the probabilities prij and the weight of each positive and negative deviation.      

 
 

3. EMPIRICAL IMPLEMENTATION 

This study was implemented in the Portuguese agrarian regions. These include 

the Continental Portugal’s area, but also the regions of Azores and Madeira, for which 

individual rankings were also created. The following figure presents the areas of 

implementation. 

 

Figure 2-The areas of implementation of the methodological approach 
 

There have been made considerable efforts to identify indicators for agricultural 

sustainability. The screening and selection of sustainability indicators implies the 

consideration of former sets of indicators, but also the consideration of the available 

data to do such analysis (Xavier et al., 2015a). In this study the set of indicators 

proposed by Xavier et al. (2015a, 2015b) was considered (table 1). 
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Table 1- The selected agricultural sustainability indicators 

(source: Xavier et al., 2015b) 
 

In order to define the weights of sustainability indicators, this is, their relative 

importance, a detailed questionnaire was made and applied to a sample of 30 experts 

from the GPP (Planning and Policies Bureau from the Ministry of Agriculture and Sea), 

regional directions of agriculture from each of the Portuguese agrarian regions and 

universities. The selection of people to be interviewed took into account their 

representativeness as members of a group of stakeholders or as key persons for 

agricultural management. The weights to be used are the general consensus weights of 

the majority. 

Finally, for each indicator regional goal in each agrarian region, the experts’ 

opinion was that regional goals of 10% and 20% above average should be considered, 

leading us to two distinct scenarios for analysis.  

In order to implement the proposed EGP and entropy models a General 

Algebraic Modelling System (GAMS) code was developed. However, the continuous 

implementation of this methodology implies repeating several instructions and tasks, 

which may be facilitated by the use of Microsoft Excel’s capabilities regarding macros 

Dimension Codification General indicator Detailed description Type 

 
Economic 

 
 
 
 

VPPTE Total Standard Output per 
farm Total Standard output per farm (in Euros) More is better 

VPPTSUP Standard Output per 
hectare  

Total Standard output value per hectare of 
utilized agricultural area More is better 

TAACT Agricultural area 
Indicator of agricultural 
growth/abandonment expressed by the 
growth of the utilized agricultural area 
UAA 

More is better 

NAPROP Farms with  other revenue 
sources) 

Proportion of farms with other revenue 
sources than agriculture More is better 

 
Social 

 
 
 
 

EMPAGR Creation of agricultural 
employment Share of permanent labour that is hired More is better 

ENV Aging of farmers Proportion of farms’ managers with an age 
equal or higher than 65 years old Less is better 

EDUC Farmers’ education and 
training 

Proportion of singular producers with the 
3º cycle (9º grade) or more More is better 

ISEXA Gender equality  Index of gender equability  ‘managers Less is better 

Environmental 
 
 
 
 

ICULTH Agricultural system 
intensity 

Importance of the horticultural crops to 
the whole agricultural utilized land area Less is better 

ENCCNSAU Livestock unit per   utilized 
agricultural land 

Livestock unit per hectare of utilized 
agricultural land Less is better 

EXPTRAT 
Farms with watertight 
storage facilities of 
effluents 

Proportion of farms that have watertight 
storage facilities of effluents More is better 

DESQ Destiny of the residuals 
proportion of farms that burn the vegetal 
residuals without having another use for 
them 

Less is better 
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and mathematical calculus. Therefore a computer tool was created, which includes data 

importation, treatment, analysis and exportation to a GIS software.  

Therefore, in this study, in order to implement the proposed model a General 

Algebraic Modelling System (GAMS) code was developed, but it was also tested and 

confirmed using automatized processes in Microsoft Excel and the proposed tool.  

 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

4.1. CONSENSUS PREFERENCES AND WEIGHTS 

In the first step of the methodological approach the weights to be assigned to 

each indicator were defined suing an EGP model. A first model generated the consensus 

matrixes (which may not hold the reciprocity proprieties) for each consensus situation 

and then the second GP model generated the weights as follows for the several 

consensus solutions (table 2).  

 

Table 2–The consensus weights attributed to each indicator and consensus 
situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(source: model results) 

The results show that when the majority consensus is considered there are many 

indicators with an equal importance. Ten among the twelve indicators considered have a 

weight of 9.5%. The two indicators with different weights are Farms with other revenue 

streams (NAPROP = 3.2%) and Gender equality (ISEXA=1.9%). Several of the 

indicators with most importance, in the situation of the majority consensus, loose 

Indicator 1 0.33 0.2 0.19 0.11 0 
VPPTE 0.095 0.087 0.088 0.088 0.049 0.022 
EMPAGR 0.095 0.145 0.146 0.147 0.243 0.255 
ICULTH 0.095 0.087 0.088 0.088 0.081 0.119 
VPPTSUP 0.095 0.087 0.088 0.088 0.081 0.028 
ENV 0.095 0.052 0.049 0.049 0.049 0.073 
ENCCNSAU 0.095 0.087 0.088 0.088 0.081 0.085 
TAACT 0.095 0.087 0.088 0.071 0.081 0.085 
EDUC 0.095 0.145 0.146 0.147 0.114 0.11 
EXPTRAT 0.095 0.087 0.088 0.088 0.081 0.085 
NAPROP 0.032 0.029 0.029 0.029 0.029 0.037 
ISEXA 0.019 0.017 0.018 0.029 0.029 0.017 
DESQ 0.095 0.087 0.088 0.088 0.081 0.085 
       

D 402 382 373 372 361 341 
Aggr. Dis. (A) 7871 7908 7944 7946 8020 8775 
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importance in a situation of minority consensus, where gain importance indicators such 

as Creation of agricultural employment (EMPAGR), the Cultural intensity of the system 

(ICULTH) and Farmers’ education and professional training (EDUC). 

The following figure presents the trade-off among the majority consensus and 

the minority consensus for a graphical understanding of the results. 

 

Figure 3– The trade-off among the majority and minority consensus 
(source: model results) 

The results present a general good consistency rate (table 3), always higher than 

85% overpassing the results presented by Xavier et al. (2015b). The solution regarding 

the majority, selected to be used as weights in the model revels a very high consistence 

index near the 90%. 

 
 

Table 3– The consistency ratio of the preferences 
 

 

 

 

 

 

 (source: model results) 
 

 

4.2. REGIONAL RANKINGS OF SUSTAINABILITY 

Results from the final regional rankings of sustainability are now presented 

considering the set of 12 indicators selected according the proposed methodology. Two 

scenarios relating to goals considering a 10% (Scenario 1) and 20% (Scenario 2) above 

Parameter 1 0.33 0.2 0.19 0.11 0 
Inconsistency 3.31 3.269 3.492 3.499 3.8 5.707 
Max incons. 30.919 36.414 36.698 28.208 27.596 43.876 

 Consistency 89.29 91.02 90.48 87.60 86.23 86.99 



Atas  Proceedings    |    937

 Agricultura e Crescimento económico – sustentabilidade do território  C09

13 
 

the average were identified for all agrarian regions. The ranking of sustainability for the 

Ribatejo Oeste Region is presented next, while other two examples are presented in 

annexes 1 and 2.  

Taking the selected example in table 4 we are able to conclude that in the case of 

scenario 1 the municipality of Montijo is the most sustainable municipality, which is 

followed several times by Benavente or Torres Vedras. On the other hand, in scenario 2, 

and in the situation of the most aggregate sustainable solution ( =1), Benavente is the 

most sustainable municipality, being replaced by Montijo as we go near the most 

“balanced” solution and then Torres Vedras, when  =0.  
 

Table 4- Raking of sustainability for the Ribatejo e Oeste region 

Ranking 

10% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 Montijo Montijo Montijo Montijo Montijo Montijo Montijo 

2 Benavente Benavente Benavente Benavente Torres Vedras 
Torres 
Vedras 

Torres 
Vedras 

3 Torres Vedras Torres Vedras 
Torres 
Vedras Torres Vedras Benavente Benavente Sintra 

4 Golegã Golegã Cadaval Cadaval Cadaval Cadaval Alcochete 

5 Cadaval Cadaval Golegã Golegã Bombarral Bombarral Rio Maior 

6 Chamusca Chamusca Bombarral Bombarral Palmela Alcochete 
Vila Franca 

de Xira 

7 Palmela Palmela Palmela Palmela Golegã Palmela Benavente 

8 Bombarral Bombarral Chamusca Alcochete Alcochete Rio Maior Bombarral 

Ranking 

20% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 Benavente Benavente Benavente Benavente Montijo Montijo 
Torres 
Vedras 

2 Montijo Montijo Montijo Montijo Torres Vedras 
Torres 
Vedras Montijo 

3 Torres Vedras Torres Vedras 
Torres 
Vedras Torres Vedras Benavente Benavente Rio Maior 

4 Golegã Golegã Cadaval Cadaval Cadaval Cadaval Alcochete 

5 Cadaval Cadaval Golegã Bombarral Bombarral Bombarral Benavente 

6 Bombarral Bombarral Bombarral Golegã Golegã Golegã Óbidos 

7 Chamusca Chamusca Chamusca Chamusca Alcochete Alcochete Bombarral 

8 Entroncamento Entroncamento Alcochete Alcochete Palmela Rio Maior Cadaval 

(source: model results) 

Regarding the other regions presented in annexes 1 and 2 it can be concluded 

that in the case of Entre Douro e Minho, the municipality of Lousada is the most 

sustainable in all situations in scenario 1 whilst in scenario 2 Vila Nova de Famalicão is 

the most sustainable in the most aggregate solution and when  =0.9.  Lousada is the 

most sustainable municipality in all the other remaining situations but the more 

balanced one, in which the most sustainable municipality is Resende. Finally, in the 

Algarve region, in both scenarios, Silves is in general the most sustainable municipality, 
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except for scenario 2, when  =0, in which case Portimão is the most sustainable 

municipality. 

The three regional examples are presented next in figures 4 and 5 for the 

aggregate sustainability solution ( =1) and for the most balanced one ( =0). The 

different classes regarding the ranking were created using the (quartiles) method 

classification available in ARCGIS. These maps allow the identification of regional 

patterns of agricultural sustainability and the possible definition of improvement 

strategies.  

 
Figure 4 - Spatial distribution of sustainability rankings in scenario 1 

(source: model results) 
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Figure 5- Spatial distribution of sustainability rankings in scenario 2 

(source: model results) 

 
The entropy approach can be used when municipalities have the same final 

index of sustainability and are in the same position in the ranking. Table 5 presents 

some situations of municipalities with the same position in the ranking and the 

improvements after the entropy approach. 
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Table 5– Examples of the entropy approach for ranking improvement 
 
 
 
 
 
 

 

(source: model results) 
 
 
5. DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS 

The analysis of agricultural sustainability is an important aspect regarding policy 

implementation and evaluation. This paper presents a methodological approach to 

determine regional sustainability indexes. The model was implemented for the different 

regions of Portugal under regional standardized goals of 10% and 20% above the 

average according experts’ opinion and considering relevant goals.  

However, when dealing with a specific region other goals must be considered. 

These goals should be subject to different stakeholders’ analysis and should take into 

account specific regional development issues, being advisable the considerations of 

regional systems for analysing and monitoring sustainability, which may provide some 

support and guidelines. 

This approach was implemented for several regions in Portugal and provided 

valid results for agricultural management and rural development. Several spatial 

patterns regarding agricultural sustainability are easily identified and the correspondent 

measures may be more easily implemented. The spatial patterns identified seem to be 

due to several factors, which may not be the same in all regions. Efforts to identify and 

relate them to each region are an issue of the utmost importance to solve. 

The results allow the conclusion that the proposed methodological approach can 

be a relevant tool to be used in decision support at regional level, namely in regions that 

require specific goals and strategies. 

 

 

 

  

Units 
Real position Entropy approach 

Rank Obj. func. Rank Obj. func. 
Salvaterra de Magos 15 0.036 15 0.200 
Vila Franca de Xira 15 0.036 16 0.268 
Coruche 15 0.036 17 0.433 



Atas  Proceedings    |    941

 Agricultura e Crescimento económico – sustentabilidade do território  C09

17 
 

REFERENCES 
 

Diáz-Balteiro, L., Romero, C. (2004a). In search of a natural systems sustainability índex. Ecological 
Economics, 49 (2004), 401– 405. 

Diáz-Balteiro, L., Romero, C. (2004b). Sustainability of forest management plans: a discrete goal 
programming approach. Journal of Environmental Management, 71 (2004), 351–359. 

Diaz-Balteiro, L., Gonzalez-Pachon, J., Romero, C. (2009). Forest management with multiple criteria and 
multiple stakeholders: An application to two public forests in Spain. Scandinavian Journal of 
Forest Research, 24(1), 87-93. 

Diaz-Balteiro, L., Voces González, R., & Romero, C. (2011). Making sustainability rankings using 
compromise programming. An application to European paper industry. Silva Fennica, 45(4), 761-
773. 

Fragoso, R., C.A.F. Marques, M.R. Lucas, M.B. Martins, R.F. Jorge (2011). The economic effects of 
Common Agricultural Policy on Mediterranean Montado/Dehesa ecosystem. Journal of Policy 
Modeling, 33(2), 311-327. 

Gómez-Limón, J., Sanchez-Fernandez, G. (2010). Empirical evaluation of agricultural sustainability 
using composite indicators. Ecological Economics, 69 (2010), 1062–1075. 

González-Pachón, J., Rodríguez-Galiano, M., Romero, C. (2003). Transitive approximation to pairwise 
comparison matrices by using interval goal programming. Journal of the Operational Research 
Society, 54, 532-538. 

González-Pachón, J., Romero, C. (2007). Inferring consensus weights from pairwise comparison matrices 
without suitable properties. Annals of Operations Research, 154, 123-132. 

Gómez-Limón, J., Riesgo, L. (2008). Alternative approaches on constructing a composite indicator to 
measure agricultural sustainability, Paper prepared for presentation at the 107th EAAE Seminar 
"Modelling of Agricultural and Rural Development Policies". Sevilla, Spain, January 29th -
February 1st, 2008. 

Hajkowicz, S,. Collins, E., Cattaneo, E. (2009). Review of Agri-Environment Indexes and Stewardship 
Payments. Environmental Management (2009) 43,221–236 

Reig-Martíınez, E., Gómez-Limón, G.,  Picazo-Tadeo, A. (2011). Ranking farms with a composite 
indicator of sustainability. Agricultural Economics, 42 (2011), 561–575. 

Golan, A., Judge, G. and Miller, D. (1996).  Maximum Entropy Econometrics: Robust Estimation with 
Limited Data. NewYork, USA:  John Wiley & Sons. 

Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structure. Journal of Mathematical 
Psychologym 15, 317-332. 

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill. 

Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication, Bell System Technology Journal, 27, 
379–423. 

Voces, R., Diáz-Balteiro, L., Romero, C. (2012). Characterization and explanation of the sustainability of 
the European wood manufacturing industries: A quantitative approach. Expert Systems with 
Applications, 39 (2012), 6618–6627. 



942    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

18 
 

Xavier, A., Freitas, M.B., Socorro Rosário, M., Fragoso, R., (2015a). A composite indicator for 
measuring agricultural sustainability in Portugal: a goal programming approach. Paper presented at 
the 53ª Congresso da SOBER (Sociedade Brasileira de Administração e Sociologia Rural), 26-29 
de Julho de 2015, Universidade Federal da Paraíba. 

Xavier, A., Freitas, M. B., Socorro Rosário, M., Fragoso, R. (2015b). Analyzing the importance of 
sustainability indicators: an approach using goal programming. VI Congresso de Estudos Rurais- 
Entre heranças e Emancipações: Desafios do Rural, 16, 17 e 18 de Julho, Instituto de Ciências 
Sociais, Universidade de Lisboa. 

 
 
 

Annex 1- Ranking of sustainability for the Entre Douro e Minho region 

Ranking 

10% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 Lousada Lousada Lousada Lousada Lousada Lousada Lousada 

2 Felgueiras Felgueiras Felgueiras Felgueiras Felgueiras Felgueiras Felgueiras 

3 
Vila Nova de 

Famalicão Arouca Arouca Arouca Arouca Arouca Resende 

4 Arouca 
Vila Nova de 

Famalicão Viana do Castelo Viana do Castelo Cabeceiras de Basto Resende Vila Verde 

5 Viana do Castelo Viana do Castelo 
Vila Nova de 

Famalicão Cabeceiras de Basto Viana do Castelo 
Cabeceiras 
de Basto 

Póvoa de 
Lanhoso 

6 Cabeceiras de Basto 
Cabeceiras de 

Basto 
Cabeceiras de 

Basto Vila Nova de Famalicão Resende Amarante Amarante 

7 Matosinhos Matosinhos Caminha Resende Amarante 
Viana do 
Castelo Baião 

8 Oliveira de Azeméis Caminha Amarante Amarante Caminha Caminha 
Cabeceiras de 

Basto 

Ranking 

20% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 
Vila Nova de 
Famalicão 

Vila Nova de 
Famalicão Lousada Lousada Lousada Lousada Resende 

2 Lousada Lousada 
Vila Nova de 

Famalicão Arouca Arouca Arouca Lousada 

3 Vila do Conde Arouca Arouca Felgueiras Felgueiras Resende Amarante 

4 Arouca Felgueiras Felgueiras Vila Nova de Famalicão Cabeceiras de Basto Felgueiras 
Cabeceiras de 

Basto 

5 Matosinhos Matosinhos Viana do Castelo Cabeceiras de Basto Resende 
Cabeceiras 
de Basto Vila Verde 

6 Felgueiras Vila do Conde Matosinhos Viana do Castelo Amarante Amarante Felgueiras 

7 Viana do Castelo Viana do Castelo 
Cabeceiras de 

Basto Resende Viana do Castelo Caminha Caminha 

8 Oliveira de Azeméis 
Cabeceiras de 

Basto Resende Matosinhos Vila Nova de Famalicão 
Ribeira de 

Pena Arouca 

(source: model results) 
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Annex 2- Ranking of sustainability for the Algarve region 

Ranking 

10% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 Silves Silves Silves Silves Silves Silves Silves 

2 Olhão Olhão Portimão Portimão Portimão Portimão Aljezur 

3 Portimão Portimão Olhão Olhão Aljezur Aljezur Portimão 

4 Vila do Bispo Albufeira Albufeira Albufeira Olhão Olhão Lagos 

5 Albufeira Vila do Bispo Vila do Bispo Aljezur Albufeira Albufeira Olhão 

6 Aljezur Aljezur Aljezur Vila do Bispo Vila do Bispo Lagos Albufeira 

7 Faro Faro Lagos Lagos Lagos Vila do Bispo Vila do Bispo 

8 Lagos Lagos Faro Tavira Tavira Tavira Lagoa 

Ranking 

20% above average 

1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0 

1 Silves Silves Silves Silves Silves Silves Portimão 

2 Portimão Portimão Portimão Portimão Portimão Portimão Silves 

3 Olhão Olhão Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo Vila do Bispo Lagos 

4 Vila do Bispo Vila do Bispo Olhão Olhão Aljezur Aljezur Aljezur 

5 Albufeira Albufeira Albufeira Albufeira Olhão Olhão Vila do Bispo 

6 Aljezur Aljezur Aljezur Aljezur Albufeira Albufeira 
Vila Real de Santo 

António 

7 Faro Faro Faro Faro Lagos Lagos Olhão 

8 Lagoa Lagoa Lagos Lagos Faro Faro Albufeira 

(source: model results) 
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RESUMO 
A produção mundial de Frutos de Casca Rija – FCR cresceu significativamente na 
última década, esperando-se a manutenção desta tendência para os próximos anos, 
motivada pelo crescente consumo nos países desenvolvidos e emergentes. Em Portugal, 
esta atividade desempenha um papel fundamental na sustentabilidade das economias das 
regiões rurais, sendo, em algumas delas, a principal fonte de rendimento.  
A presente comunicação visa contribuir para o incremento da competitividade da fileira 
dos FCR, em particular, da amêndoa. Para tal, analisa a produção, comercialização e 
consumo de amêndoa, a nível nacional e internacional, no período 2004-2014, com base 
em múltipla informação estatística, complementada com outras fontes secundárias 
relacionadas com a temática, bem como, informação primária obtida junto de agentes 
integrantes na fileira. 
Nas últimas décadas a cultura da amendoeira foi alvo de desinteresse, tendo-se assistido 
ao abandono de parte significativa do amendoal nacional. Todavia, esta tendência 
inverteu-se recentemente, tendo-se registado uma evolução positiva a partir de 2011, 
especialmente com o aumento da área de amendoal em Trás-os-Montes e no Alentejo. 
Tal, é resultado da crise económica que o país atravessa e da crescente valorização deste 
fruto, cujo preço ao produtor, no último quinquénio, exibiu um acréscimo superior a 
90%. Por outro lado, a fileira debate-se com problemas de eficiência no elo da 
distribuição e com a concorrência de outros países produtores com preços mais 
competitivos. A estrutura da produção, fortemente atomizada, resulta na pequena 
dimensão económica dos produtores, situação agravada pelo fraco desempenho das 
Organizações de Produtores – OP do setor. Ao nível da procura observa-se que em 
resultado da sua excelente qualidade, a amêndoa produzida em Portugal tem boa 
procura interna e externa, sendo a produção insuficiente para responder às necessidades 
internas. Quanto à procura externa verifica-se que a proximidade geográfica com 
Espanha e os laços históricos com as ex-colónias têm sido cruciais para as exportações 
nacionais, assumindo especial relevância os mercados de Angola e Brasil.  
PALAVRAS-CHAVE: Amêndoa, Produção, Comercialização, Consumo. 
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ABSTRACT 
World production of nuts has grown significantly in the last decade, and it’s expected to 
maintain this trend in the coming years. In Portugal, this activity plays a key role in the 
sustainability of the economies of rural areas, and in some of them, is the main source 
of income. This study aims to contribute to the improvement of the nuts sector 
competitiveness, in particular, almond segment. To this end, it analyzes the production, 
trade and consumption of almond, at national and international level, in the period 
2004-2014, based on multiple statistical data and other secondary information sources, 
as well as primary data collected by interviews to actors involved in the sector. 
In recent decades the culture of the almond tree was lost interest, and consequently a 
significant part of the national almond orchard was abandoned. However, this trend has 
reversed in 2011, especially with the increase in almond orchards area in Tras-os-
Montes and Alentejo region. This is a result of the country current economic crisis and 
the growing market valorization of this nut, as producer prices, showed an increase of 
over 90%, in the last five years. On the other hand, the segment is struggling with 
efficiency problems in the distribution link and with competition from other producing 
countries with more competitive prices. The structure of production, strongly 
fragmented, results in small economic size of producers, a situation aggravated by the 
poor performance of the producers' organizations operating in this sector. Regarding 
demand, as a result of its excellent quality, almonds produced in Portugal have good 
internal and external demand, and national production is insufficient to meet domestic 
needs. As for external demand it is found that geographical proximity to Spain and 
historical ties with former colonies have been crucial for national exports, assuming 
special relevance the markets of Angola and Brazil. 
KEYWORDS: Almond, Production, Trade, Consumption. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A produção mundial de FCR exibiu um incremento significativo na última década, 

esperando-se a manutenção desta tendência para os próximos anos, motivada pelo 

crescente consumo nos países desenvolvidos e emergentes (International Nut and Dried 

Fruit Council – INC, 2015). A amendoeira, em particular, é cultivada em todo o mundo, 

principalmente em regiões de clima temperado e sub-tropical, podendo o seu fruto, a 

amêndoa, agrupar-se em dois tipos: doce e amarga. As variedades de amêndoa doce são 

cultivadas pelo seu paladar e utilizadas na alimentação. Já a amêndoa amarga é 

imprópria para consumo em natureza, sendo comummente usada, por exemplo, na 

medicina oriental (para extração de óleos essenciais) e na indústria alimentar (para a 

produção de bebidas alcoólicas). As propriedades da amêndoa para a saúde humana, 

inerentes à sua composição química (Chen et al., 2006) estão a atrair também a atenção 

dos consumidores. De facto, a amêndoa é uma excelente fonte de lípidos, proteínas, 

hidratos de carbono, minerais e vitaminas (Yada et al., 2011), bem como, de elementos 
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com propriedades bioativas (Barreira et al., 2008; Monagas et al., 2007). Estes fatores 

impulsionaram a procura (e produção) de amêndoa à escala mundial. 

Em Portugal, a produção e consumo de FCR, com especial relevo para a castanha, 

amêndoa, noz, avelã e alfarroba, assentam numa forte tradição regional, nomeadamente, 

na gastronomia e doçaria. Estas produções assumem especial relevância, não só pelos 

rendimentos económicos que proporcionam em muitas regiões carenciadas, mas 

também pelo seu contributo na paisagem rural e no combate à desertificação social e 

económica em zonas deprimidas, em especial na região Interior Norte.  

A amendoeira, em particular, é uma das principais culturas tradicionais em Portugal, 

representando, em 2014, cerca de 23% da área total de FCR (menos de ½ do registado 

uma década antes). As principais zonas de produção localizam-se em Trás-os-Montes e 

no Algarve. A produção está concentrada em pomares de pequena dimensão e empresas 

de tipo familiar, maioritariamente constituídos por variedades regionais, com qualidades 

organoléticas e nutricionais valorizadas internacionalmente. Resultado da sua excelente 

qualidade, a amêndoa produzida em Portugal tem boa procura, a nível interno e externo. 

Contudo, apesar da evolução positiva recente, a produção é ainda insuficiente para 

responder às necessidades internas do país, pelo que Portugal, apresenta um deficit 

histórico e com tendência de agravamento da balança comercial deste fruto.  

Esta comunicação visa contribuir para o incremento da competitividade da fileira dos 

FCR, em particular, da amêndoa. Para tal, analisa a produção, comercialização e 

consumo de amêndoa, a nível nacional e internacional. A análise abarca o período 2004-

2014 e tem por base múltipla informação estatística, complementada com outras fontes 

secundárias relativas a esta temática, e informação primária obtida através de entrevistas 

junto de agentes integrantes na fileira. Assim, os dados relativos à produção, comércio e 

consumo mundial tiveram por base informação publicada pela Divisão de Estatística da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAOSTAT e 

pelo INC. Para a produção nacional foram utilizadas as estatísticas agrícolas do Instituto 

Nacional de Estatística – INE e outras fontes secundárias, designadamente, estudos 

setoriais e informação dos mercados, publicados pelo Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral – GPP, do Ministério da Agricultura e do Mar. 
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2. PANORAMA MUNDIAL 

A amêndoa é o FCR líder do mercado mundial e aquele cuja produção experimentou o 

maior crescimento na última década (INC, 2015), impulsionado pelo reconhecimento do 

seu valor nutricional e efeitos benéficos da sua ingestão para a saúde humana. Assim, 

em 2013, a superfície de pomar de amendoeira no mundo ascendia aos 1 637 mil 

hectares, com uma produção de quase 3 milhões de toneladas de amêndoa em casca e 

cujo valor, na produção, ultrapassou os 14,2 mil milhões de dólares.  

 

2.1 PRODUÇÃO 

A produção de amêndoa reparte-se pelos cinco continentes, tendo-se assistido ao 

crescente reforço desta cultura na América e Oceânia. De facto, em 2013, a América 

detinha 63% da produção mundial, seguida da Ásia (15%), Europa (9%), África (7%) e 

Oceânia (5%). Uma década antes, 2004, a América detinha apenas 49%, a Ásia 22%, a 

Europa 16%, a África 11% e a Oceânia 2% (FAOSTAT, 2016). Em 2013, a produção 

mundial de amêndoa (com casca) atingiu 2,918 milhões de toneladas, correspondendo a 

mais de 14 225 milhões de dólares, valores a preços correntes (Figura 1). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em FAOSAT (2016), 

Figura 1. Evolução da área cultivada e da produção mundial de amêndoa com 

casca, 2004-2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Preço (USD/Kg) 2,91 3,09 2,62 2,77 2,45 2,41 2,85 3,40 4,17 4,88
Produção_Total 1 617 261 1 864 411 2 024 753 2 253 125 2 479 892 2 456 874 2 597 441 3 013 215 3 004 847 2 917 894
Área 1 689 592 1 765 575 1 661 553 1 628 517 1 601 149 1 638 415 1 611 596 1 647 107 1 656 238 1 637 245
Valor Produção 4 712 390 5 764 540 5 301 010 6 246 730 6 069 170 5 927 170 7 400 470 10 252 820 12 518 570 14 225 150
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O referido volume de produção é cerca de 80% acima do registado em 2004, traduzindo 

um acréscimo médio anual da quantidade produzida de 6,8%. Por seu lado, a área 

cultivada de amendoal tem-se mantido relativamente estável, sendo que o aumento da 

produção se deve essencialmente a ganhos de produtividade do amendoal ao longo dos 

anos. Esta evolução está associada ao crescimento médio anual do preço ao produtor, 

próximo dos 5,9%. Assim, numa década (2004-2013) o valor global da produção 

mundial de amêndoa mais que triplicou. Estes resultados comprovam a crescente 

valorização do mercado da amêndoa e são corroborados pelo crescimento anual médio, 

superior a 8,3%, do consumo deste fruto, entre 2004 e 2013, como se verá no ponto 2.3. 

A Figura 1 evidencia a mudança ocorrida no mercado mundial, a partir de 2010, no 

sentido da valorização do preço da amêndoa, na origem. Tal, resulta sobretudo da 

conjugação da seca histórica que se faz sentir na Califórnia (que limita a oferta dos 

Estados Unidos da América – EUA, líder mundial) com o aumento considerável da 

procura mundial do fruto. 

A Figura 2 apresenta a repartição da produção mundial de amêndoa com casca e os 

principais países produtores, com base na produção média do último quinquénio (2009-

2013). O conjunto dos 10 principais países produtores é responsável por, sensivelmente, 

90% da produção mundial deste fruto. Entre os principais produtores estão países 

pertencentes ao continente americano, europeu, asiático, africano e Oceânia. Apesar 

desta abrangência geográfica, a produção de amêndoa está especialmente concentrada 

nos EUA, sendo este país responsável por cerca de 58% da produção mundial, seguido 

pela Espanha (8%). Irão, Marrocos e Austrália, com aproximadamente 4,3%, 3,9% e 

3,5% da produção mundial, respetivamente, completam o top 5. 

O amendoal norte-americano localiza-se maioritariamente na Califórnia (Almond Board 

of California, 2015) e a sua produção reparte-se pelo consumo interno e a exportação. 

Naquele estado norte-americano, o cultivo da amendoeira assenta no sistema de 

regadio 1 , que aliado à fertilidade dos solos (profundos e bem drenados) e às 

características2 da principal variedade local, justifica a elevada produtividade da cultura 

e a posição dominante dos EUA na produção mundial (Nunes, s/d). Em termos de 

produtividade, realça-se igualmente o elevado rendimento do amendoal australiano, 
                                                           
1 O período de seca histórica que se faz sentir na Califórnia, com início em 2010, põe em causa a sustentabilidade deste sistema de 
cultivo e é a principal razão para o decréscimo da produtividade do amendoal californiano nos últimos anos. 
2 A variedade “Non Pareil”, para além de muito produtiva e de alto rendimento em miolo, possui excelente valor comercial, devido 
ao seu aspeto atrativo e aptidão para a transformação industrial. 
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superior ao dos EUA. Além disso, estes dois países praticam uma cultura 

completamente mecanizada, com custos baixos de produção e estratégias muito fortes 

de comercialização e marketing (Nunes, s/d). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em FAOSTAT (2016). 

Figura 2. Distribuição da produção mundial de amêndoa com casca, produção 

média, 2009-2013 

Espanha é o país com maior área de amendoal a nível mundial (534 mil hectares, ou 

seja, 57,5% acima da área de cultivo dos EUA, que corresponde a 339 mil hectares). 

Todavia, ocupa apenas o segundo lugar no ranking dos principais países produtores, 

devido à baixa produtividade do amendoal, maioritariamente constituído por um grande 

número de variedades locais. Adicionalmente, estes pomares sobrevivem em solos 

pobres e de sequeiro (mais de 90% da área de amendoal), sofrendo frequentemente 

danos pela ocorrência de geadas na altura da floração (Nunes, s/d).  

A análise das alterações da produção, ocorridas ao longo da década de 2004-2013, 

destaca os ganhos de produtividade conseguidos na generalidade dos principais países 

produtores, de que resultou o aumento do volume de produção (Figura 3). 

A nível individual, verifica-se que em países como a Austrália, Turquia e EUA, o 

incremento da produtividade foi reforçado pelo aumento da área cultivada, de tal modo 

que a produção global experimentou acréscimos na ordem dos 433%, 124% e 131%, 

respetivamente. No caso do Irão, Espanha e Resto do Mundo, o decréscimo da área 

cultivada foi compensado pelo incremento da produtividade, pelo que o saldo em 

termos de volume de produção foi positivo (acréscimos de 86%, 25% e 10%, 

respetivamente). Contrariamente, na Síria e Tunísia, o aumento da área cultivada não se 
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refletiu no incremento do volume de produção total, situação que não estará certamente 

alheia à onda de protestos da “Primavera Árabe”, que irrompeu em 2011, na Tunísia, e 

cujos efeitos ainda se fazem sentir na presente situação de guerra civil na Síria. 

Área cultivada (ha) Volume de produção (ton.) 

  
 2004 2013  

Fonte: Elaboração própria com base em FAOSTAT (2016). 

Figura 3. Variação da área cultivada e volume de produção mundial de amêndoa 

com casca, 2004-2013 

 

2.2 COMÉRCIO 

Em 2013, o comércio mundial de amêndoa sem casca ascendeu a cerca de 654 mil 

toneladas e 4 457 milhões de dólares. Em comparação com 2004, representa um 

aumento de 79%, em volume, e de 170%, em valor (Tabela 1). 

Tabela 1. Evolução do comércio mundial de amêndoa sem casca (2004-2013) 
Ano Volume1 (ton.) Valor1,2 (1000 USD) Preço Unitário (USD/Kg) 
2004 364 774 1 652 910 4,53 
2005 344 764 2 304 176 6,68 
2006 399 800 2 369 507 5,93 
2007 436 905 2 264 590 5,18 
2008 463 137 2 194 737 4,74 
2009 533 660 2 118 056 3,97 
2010 541 919 2 548 472 4,70 
2011 601 879 2 960 299 4,92 
2012 640 287 3 454 218 5,39 
2013 654 325 4 457 458 6,81 

Fonte: Elaboração própria com base em FAOSTAT (2016). 
1 Amêndoa sem casca, valor referente à média das exportações e importações; 2 Os valores das exportações reportados são 

principalmente FOB (Free-On-Board, ou seja, os custos de seguro/transporte não estão incluídos) e os valores das importações 
principalmente CIF (Cost-Insurance-Freight, ou seja, os custos de seguro/transporte estão incluídos) 
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O fluxo internacional de amêndoa sem casca é predominantemente originário nos EUA 

e tem como destino prioritário a União Europeia, a qual absorve aproximadamente ½ 

das exportações de amêndoa americana. A Tabela 2 apresenta os maiores exportadores e 

importadores mundiais de amêndoa sem casca, valores médios do último quinquénio. 

Os EUA são o principal país exportador de amêndoa sem casca, com aproximadamente 

438 mil toneladas de miolo de amêndoa por ano, correspondendo a 70% das 

exportações mundiais em volume e em valor. Os principais países de destino da 

amêndoa americana são Espanha, Alemanha e China. Em conjunto, estes 3 países, 

absorvem quase 40% das exportações dos EUA.  

Tabela 2. Principais países exportadores e importadores de amêndoa sem casca, 

média 2009-2013 
Exportação1  Importação2 

Volume (ton.) Valor (1000 USD)  Volume (ton.) Valor (1000 USD) 
EUA 438 120 EUA 2 209 139  Alemanha 80 446 Alemanha 401 207 
Espanha* 61 497 Austrália 107 147  Espanha* 65 074 Chile 350 312 
China 22 792 China 95 970  China 51 909 Espanha 287 543 
Austrália 19 855 Alemanha 63 122  Emirados Árabes** 36 658 China 255 843 
Países Baixos 10 919 Turquia 55 883  Itália 30 960 Emirados Árabes 223 731 
Resto_Mundo 62 746 Resto_Mundo 682 852  Resto_Mundo 307 851 Resto_Mundo 1 482 653 

Fonte: Elaboração própria com base em FAOSTAT (2016). 
1Os valores de exportação são principalmente FOB; 2 Os valores de importação são maioritariamente CIF. 

* País de transformação; ** País de trânsito 

Espanha é o segundo maior exportador, respondendo por 10% do comércio mundial 

(cerca de 61 mil toneladas por ano). A maior parte das exportações espanholas (60%) 

têm como destino a Alemanha, Itália e França. 

As importações estão menos concentradas, sendo os principais importadores a 

Alemanha, Espanha e China, com 80 000, 65 000 e 52 000 toneladas por ano, 

respetivamente. Tal, traduz-se em cerca de 14%, 10% e 10%, do volume, e 13%, 10% e 

9%, do valor das importações mundiais, respetivamente. 

É interessante realçar o caso de Espanha, que além de ser um dos principais países de 

produção (como já referido), é também um importante país de consumo e 

processamento de amêndoa, pelo que o comércio internacional espanhol do fruto é 

muito intenso (Espanha é o segundo maior importador e exportador de amêndoa). Como 

resultado, a produção nacional espanhola é insuficiente para satisfazer a sua demanda 

interna e externa, e este país apresenta um deficit de volume na sua balança comercial. 

Este deficit, contudo, não se verifica em termos de valor, dadas as mais-valias no 

processamento da amêndoa, que incrementam o valor das exportações. 
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2.3 CONSUMO  

Na última década, impelido pelo reconhecimento do seu valor nutricional e efeitos 

benéficos da ingestão para a saúde humana, o consumo mundial de amêndoa apresentou 

uma tendência de aumento contínua, com uma taxa de crescimento média anual de 8,3% 

(taxa de crescimento global: 103%). Assim, em 2013, o consumo mundial de amêndoa 

sem casca exibia os valores mais elevados alguma vez registados, ascendendo a 1,1 

milhões de toneladas (o dobro do consumo verificado uma década antes, em 2004), 

traduzindo-se num consumo per capita de 0,16 kg/ano (INC, 2015). A Figura 4 mostra 

a evolução do consumo mundial de miolo de amêndoa, entre 2004 e 2013. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INC (2015). 

* País de transformação 

Figura 4. Evolução do consumo mundial de amêndoa sem casca, 2004-2013 

O crescimento do consumo mundial foi impulsionado principalmente pela procura 

interna dos EUA, Alemanha e Austrália. Em conjunto, estes 3 países são responsáveis 

por 2/3 do incremento do consumo mundial de miolo de amêndoa. Os EUA são o 

principal consumidor mundial de amêndoa, sendo responsável por mais de 1/3 do 

consumo mundial de amêndoas sem casca (37% em 2013). Alemanha, Espanha, Itália e 

Austrália ocupam as restantes posições do top 5 dos países consumidores. 

543
589

642 660 685
736

801

908 929

1 102

-50

150

350

550

750

950

1 150

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

C
on

su
m

o 
an

ua
l (

to
n.

)
M

ilh
ar

es

EUA Alemanha Espanha* Itália
China Austrália França Japão
Canadá Turquia Resto do Mundo Consumo_mundial



954    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

10 
 

Em termos de evolução individual, o destaque vai para a Austrália, cujo consumo 

nacional cresceu mais de 820% (crescimento médio anual de 35%), e China, cujo 

consumo em 2013, apesar da quebra de 39% verificada nesse ano, mais que triplicou em 

relação a 2004 (taxa de crescimento de 200%, no período de 2004-2013 ou taxa de 

crescimento de 392%, no período de 2004-2012). Quanto ao consumo per capita, como 

já referido, em 2013, o consumo mundial situava-se nos 0,16 kg, um acréscimo de 

aproximadamente 50% relativamente a 2004. As maiores capitações encontravam-se na 

Austrália, Tunísia e Países Baixos, com 2,086, 1,372 e 1,152 kg/habitante, 

respetivamente (INC, 2015). 

 

 

3. PANORAMA NACIONAL 

A amendoeira é uma das principais culturas tradicionais do país, assente numa forte 

tradição regional, nomeadamente, na cultura gastronómica. Portugal detém cerca de 

1,7% da área de amendoal mundial, todavia, responde apenas por 0,3% do volume da 

produção. Assim, em 2014, Portugal possuía 28 871 hectares de amendoal, com uma 

produção de 9 mil toneladas de amêndoa com casca e cujo valor, na produção, rondou 

os 8,4 milhões de euros.  

 

3.1 PRODUÇÃO 

Acompanhando a evolução global da atividade agrícola em Portugal, e no seguimento 

da reforma da Política Agrícola Comum – PAC de 1992, a cultura da amendoeira foi, 

nas últimas décadas, alvo de algum desinteresse, tendo-se assistido ao abandono de 

parte significativa do amendoal nacional. Todavia, esta tendência inverteu-se nos 

últimos anos, registando-se uma evolução positiva após 2010, com o aumento da área 

de amendoal, especialmente nas regiões de Trás-os-Montes e Alentejo3. 

De facto, a cultura da amendoeira seguiu uma tendência de crescimento até 1992, ano 

em que o amendoal nacional ocupava aproximadamente 42,6 mil hectares. Após 1992, a 

tendência inverteu-se, assistindo-se ao abandono de pomares (antigos), sobretudo na 

região do Algarve. 

                                                           
3 Geralmente estes novos pomares são instalados em terrenos de boa qualidade, com sistemas de rega e tecnologia adequada, 
constituídos por plantas de variedades selecionadas (variedades de casca dura, floração tardia, com baixa percentagem de amêndoas 
gémeas, autoférteis ou que em conjunto sejam capazes de garantir a polinização cruzada e com bom rendimento à britagem) com a 
utilização de porta-enxertos adaptados às condições edáficas, apresentando assim rendimentos mais elevados.  
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Na origem da perda de atratividade deste fruto estão essencialmente os baixos 

rendimentos da amendoeira tradicional português4, os elevados custos da mão-de-obra 

agrícola (agravados pela dificuldade de mecanização inerente ao sistema de amendoal 

tradicional mediterrânico) e a concorrência da amêndoa de Espanha e da Califórnia, a 

qual pressiona a descida do preço ao produtor (entre 1996 e 2000, o preço da amêndoa 

nacional nos mercados de produção caiu para metade). O decréscimo na área de 

amendoal manteve-se até 2010, apesar do acréscimo de 134% do preço ao produtor 

ocorrido entre 2000 e 20055. Após 2010 assistiu-se à renovação de interesse por esta 

produção, em resultado da crise económica que o país atravessa atualmente e da recente 

valorização do fruto, cujo preço ao produtor experienciou um acréscimo superior a 90%, 

entre 2010 e 2014.  

A Figura 5 apresenta a evolução da área cultivada e da produção nacional de amêndoa 

com casca (volume, preço e valor) entre 2000-2014.  

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE (2005-2015).  

Nota: A informação relativa à área de amendoal, no ano de 2009, tem por base os dados do Recenseamento Agrícola (RA09), 
podendo a queda abrupta da superfície de amendoal registada nesse ano dever-se a este facto. 

Figura 5. Evolução da área cultivada e da produção nacional de amêndoa com 

casca, 2000-2014 

                                                           
4 Exploração da amendoeira em sistema extensivo de sequeiro, no qual, geralmente, o leque de variedades é vasto e indefinido, pelo 
que a oferta resultante é bastante heterogénea, reduzindo assim o seu valor económico, mesmo incluindo variedades de mérito. 
5 A análise da evolução dos preços na produção, nos mercados nacional e internacional, entre 2000 e 2014, mostra, de uma forma 
geral, que estes seguem ciclos com fases, com a duração entre 4-5 anos, de expansão e contração. 
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A cultura da amendoeira assume maior expressão na região de Trás-os-Montes 

(especialmente na Terra Quente e Alto Douro), a qual contribui com 77% da produção e 

65% da área de amendoal em Portugal. A Figura 6 apresenta a repartição regional da 

produção nacional de amêndoa com casca, em termos de área e volume de produção. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE (2005-2015). 

Figura 6. Distribuição da produção nacional de amêndoa com casca, média 2010-

2014 

O Algarve, devido à fraca produtividade dos seus pomares, tem uma representatividade 

próxima de 10% na produção nacional, apesar de deter 27% da área do amendoal. Nesta 

região, as amendoeiras são parte do pomar tradicional de sequeiro, sendo a cultura 

menos nobre e cuja colheita os produtores mais desprezam (GPP, 2007; Nunes, s/d).  

Por seu lado, o amendoal alentejano tem vindo a ganhar importância recentemente, 

devido ao investimento em novas plantações de grande dimensão (mais eficientes no 

uso da mecanização) e com produtividades elevadas, fruto do cultivo de variedades 

selecionadas em sistema intensivo, potenciadas pela disponibilidade de água para rega 

com origem no Alqueva. A Figura 7 mostra a variação da área de amendoal e do 

volume de produção nacional de amêndoa e sua repartição regional no último 

quinquénio.  
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Área cultivada (ha) Volume de produção (kg) 

  
 2010 2014  

Fonte: Elaboração própria com base em INE (2005-2015). 

Figura 7. Variação da área cultivada e volume de produção nacional de amêndoa 

com casca, 2010-2014 

 

3.2 COMERCIALIZAÇÃO 

A época de comercialização da amêndoa nacional tem geralmente início em meados de 

setembro, no Algarve, e duas semanas mais tarde, em Trás-os-Montes (no mercado de 

produção do Douro), onde decorre até meados de dezembro. No Algarve a 

comercialização estende-se até fevereiro (GPP, 2012-2014). 

A comercialização da amêndoa pode efetuar-se de forma distinta, conforme a região de 

produção e os agentes económicos envolvidos. No entanto, regra geral, o escoamento da 

amêndoa é realizado por intermediários e ajuntadores/grossistas, que adquirem o 

produto junto dos pequenos produtores, mas também por britadores e outros industriais, 

que procedem à sua transformação e comercialização. Este fruto poderá ter como 

destino o mercado interno, sobretudo os mercados abastecedores (em especial o 

Mercado Abastecedor do Porto, no caso da amêndoa do Douro), as pastelarias e 

confeitarias regionais e também o mercado externo, particularmente Espanha. 

Todavia, a fileira da amêndoa está pulverizada de intermediários que não asseguram a 

comercialização dos produtos com qualidade (mistura de diferentes variedades, 

problemas de secagem, ranço…) e operam à margem do sistema fiscal (as estimativas 

apontam para que, entre 40%-50% da produção nacional de amêndoa, seja escoada para 

Espanha deste modo). Consequentemente, a indústria nacional enfrenta sérias 
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dificuldades no abastecimento no mercado interno, quer em qualidade, quer em 

quantidade. A situação é agravada pelo fraco desempenho das OP. Estas são 

consideradas, pela atual PAC, instrumentos fundamentais para aumentar a organização e 

concentração da produção primária, com vista a melhorar a distribuição de valor ao 

longo da cadeia alimentar (GPP, 2015). No subsetor dos FCR existem 8 OP 

reconhecidas a comercializar amêndoa, uma localizada na região algarvia e as restantes 

na região de Trás-os-Montes. Em 2014, o Valor da Produção Comercializada – VPC 

por estas organizações ascendia a 2,1 milhões de euros, muito próximo do valor 

máximo registado em 2012. A Figura 8 apresenta a evolução do número de OP com 

comercialização efetiva de amêndoa e do VPC total de amêndoa, entre 2004-2014. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2007; 2015). 

Figura 8. Organizações de produtores com comercialização de amêndoa e valor da 

produção comercializada, 2004-2014 

Em 2004, existiam 4 OP a comercializar amêndoa: 2 localizadas no Algarve, 1 no 

Alentejo e 1 na Beira Interior (GPP, 2007). Neste ano, a comercialização de amêndoa 

através de OP atingiu um volume de 52 toneladas, ou seja, 0,37% da produção total, 

correspondendo o VPC a cerca de 0,48 milhões de euros. As 2 OP do Algarve foram 

responsáveis por 79% do VPC do setor, ou seja, cerca de 45 toneladas (2% da produção 

regional nesse ano). A OP do Alentejo foi responsável pelos restantes 21% do VPC, 

valor relativo a 7 toneladas (7% da produção de amêndoa do Alentejo). Em 2009, o 

número de OP reconhecidas a comercializar amêndoa subiu para as atuais 8 OP. 
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Contudo, apesar do elevado número de OP a operar no subsetor, a comercialização 

deste fruto está concentrada em apenas 2 delas, as quais, em 2014, eram responsáveis 

por cerca de 75% do VPC de amêndoa nacional. Adicionalmente, a comercialização 

caracteriza-se por baixas produções e uma heterogeneidade de entregas de ano para ano 

(GPP, 2015), pelo que o número de OP com comercialização efetiva de amêndoa oscila 

anualmente. O número máximo de OP com comercialização efetiva de amêndoa 

verificou-se em 2013, com 7 OP.  

 

3.3 CONSUMO 

Na generalidade dos países do Mediterrâneo, Portugal incluído, os FCR têm um 

importante valor gastronómico. Estes frutos são componentes essenciais da dieta 

mediterrânica6, muito apreciados pelo consumidor e usados como aditivo alimentar para 

intensificar o sabor e aroma, bem como, conferir diferentes texturas e cor. O sabor e a 

facilidade de consumo da amêndoa tornam-na no FCR de eleição para os consumidores 

(Silva, 2013). A Figura 9 apresenta a evolução da balança portuguesa de 

aprovisionamento de FCR na última década. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE (2005-2015). 

Figura 9. Balança de aprovisionamento de FCR, 2004-2014 

A análise da Figura 9 permite concluir que Portugal não é autossuficiente em FCR e que 

a respetiva balança de aprovisionamento sofreu um agravamento até 2012, ano em que 

Portugal importou, em média, cerca de 41% dos FCR que consumiu. Este agravamento 

deveu-se essencialmente à diminuição da produção nacional. No último biénio, o grau 

                                                           
6 Os FCR foram uma das componentes fundamentais para elevar, em 2013, a dieta mediterrânica a Património Mundial e Imaterial 
da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
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de autoaprovisionamento do país progrediu positivamente, devido à conjugação do 

aumento da produção e diminuição do consumo interno.  

A utilização de amêndoa em Portugal tem por base a cultura gastronómica nacional, 

sendo um produto valorizado pelos setores da restauração e turismo, como parte 

integrante de pratos e doces regionais, apreciados, quer pela população local, quer pelos 

visitantes. Todavia, as condições socioeconómicas inerentes ao mercado consumidor 

português, nomeadamente, o reduzido poder de compra e a alteração dos hábitos 

alimentares em prejuízo da dieta mediterrânica, fazem com que a amêndoa nacional seja 

muitas vezes preterida em favor da amêndoa importada. Efetivamente, os agentes 

intervenientes na comercialização procuram a amêndoa nacional, em especial a 

amêndoa do Douro para exportação, uma vez que a sua elevada qualidade é muito 

valorizada no mercado externo, facto que se reflete positivamente no preço. Por outro 

lado, o mercado interno tem preferência pelo preço em detrimento da qualidade e, 

consequentemente, grande parte da amêndoa que é consumida no mercado nacional é de 

origem estrangeira. De facto, o preço da amêndoa nos mercados abastecedores está 

muito dependente do valor da amêndoa importada dos EUA, a qual exerce uma forte 

concorrência sobre a amêndoa nacional, no sentido da diminuição do nível dos preços 

praticados no mercado interno. 

 

3.4 COMÉRCIO EXTERNO 

O comércio externo português de amêndoa engloba trocas comerciais de miolo de 

amêndoa (amêndoa sem casca) e amêndoa com casca, sendo que as importações são 

essencialmente (mais de 96%) relativas a amêndoa sem casca. Quanto às exportações, 

existe um maior equilíbrio entre as duas modalidades, muito embora, nos últimos anos, 

se tenha acentuado a tendência para a venda da amêndoa com casca (entre 2006 e 2010, 

apenas 21% do valor das exportações nacionais de amêndoa eram relativas a amêndoa 

com casca, contribuição que subiu para 58% no período posterior). Esta situação 

afigura-se pouco positiva para a economia nacional, pois um importante elo da cadeia 

de valor da fileira (a transformação) é deslocado para fora do país, não se retendo na 

origem, parte significativa do valor acrescentado do produto. 

Quanto à balança comercial, apresentou um saldo negativo ao longo do período em 

estudo (Figura 10), cujo valor, em 2014, se aproximou dos 12,9 milhões de euros. Em 
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termos globais, o valor das exportações apenas cobre cerca de 31% do valor das 

importações (valores relativos a entradas e saídas de amêndoa com e sem casca). 

Situação motivada pelo enorme peso das importações de miolo de amêndoa com origem 

em Espanha e nos EUA, as quais correspondem, em média, a 60% e 30% do valor total 

das importações nacionais de amêndoa, respetivamente. No que respeita à amêndoa com 

casca, o saldo é claramente positivo, sendo o valor das saídas superior ao triplo das 

entradas. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE (2005-2015). 

Figura 10. Evolução do comércio externo português de amêndoa, valores em 

milhares de euros, 2004-2013 

A evolução do saldo comercial apresenta uma evolução positiva em termos absolutos 

(redução do deficit comercial) até 2008, ano em que se observou um mínimo de -3,7 

milhões de euros. Tal resultado deveu-se maioritariamente ao decréscimo do valor das 

importações. Após esse ano, as trocas comerciais encetaram uma tendência contrária, 

impulsionada pela evolução das importações. Assim, em 2014, o valor médio das 

entradas rondou os 6 milhões de euros, face aos 19 milhões de euros no valor das 

vendas.  

O principal mercado da amêndoa portuguesa, quer com casca, quer em miolo, é 

Espanha. Os maiores fornecedores do mercado nacional são Espanha (amêndoa com 

casca e miolo) e os EUA (miolo). A Figura 11 apresenta os principais países de origem 

e destino do comércio externo português de amêndoa. Evidencia-se a importância 
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crescente dos mercados brasileiro e angolano, como destino da amêndoa nacional, 

apesar da quebra verificada em 2012.  

Importações 
(Origens) 

Exportações 
(Destinos) 

  
Alemanha Angola Bélgica Brazil 

 
Espanha EUA Itália Paíxes 

Baixos 
Resto do 
Mundo 

Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2005-2007; 2012-2014). 

Figura 11. Principais origens e destinos do comércio externo português de 

amêndoa, valores em milhares de euros, 2004-2012 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Em Portugal, a produção e consumo de amêndoa assentam numa forte tradição regional, 

nomeadamente, na gastronomia e doçaria local, assumindo especial relevância, não só 

pelos rendimentos económicos que proporcionam em muitas regiões carenciadas, mas 

também pelo seu contributo para a paisagem rural e combate à desertificação 

socioeconómica de zonas deprimidas, em especial na região Interior Norte.  

Acompanhando a evolução global da atividade agrícola, nas últimas décadas, a 

amêndoa foi alvo de desinteresse, assistindo-se ao abandono de uma parte significativa 

do amendoal nacional. Todavia, esta tendência inverteu-se a partir de 2011, 

especialmente com o aumento da área de amendoal em Trás-os-Montes e no Alentejo. 

Este renovado interesse pela atividade resultou da presente crise económica e da recente 

valorização do fruto, cujo preço ao produtor experienciou um acréscimo acima de 90%, 

entre 2010 e 2014. Contudo, a fileira debate-se com problemas de eficiência no elo da 

distribuição e com a concorrência de países produtores com preços mais competitivos.  
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Assim, seria de todo o interesse apoiar o setor dos FCR, sobretudo nas regiões rurais 

mais desfavorecidas, na perspetiva de se valorizar a produção. Esta valia permitirá abrir 

novos mercados que associam a amêndoa a um produto de qualidade, social e 

ambientalmente sustentável e saudável, potenciando a exploração da imagem favorável 

que a amêndoa possui junto dos consumidores nacionais e internacionais.  

Face ao exposto, o futuro poderá passar pela aposta na diferenciação da produção e no 

desenvolvimento de novos produtos. As estratégias de diferenciação a implementar 

deverão assentar em dois eixos fundamentais, a qualidade associada à origem 

(denominações de origem e indicações geográficas) e ao modo de produção (integrada e 

biológica), as quais, não estão a ser plenamente exploradas atualmente.  

Efetivamente, a nível nacional, já existe uma Denominação de Origem Protegida – 

DOP para a amêndoa, “Amêndoa Douro”, criada há mais de 2 décadas, todavia, embora 

tenham sido desenvolvidas algumas tentativas de promoção local para vender o produto 

com a qualificação DOP, nunca teve implementação no mercado.  

Quanto aos modos de produção integrada e de produção biológica, a sua implantação no 

setor dos FCR é igualmente fraca (DGADR, 2016), ainda que as variedades tradicionais 

sejam pouco exigentes e de fácil adaptação a estes modos de produção e apresentem um 

elevado potencial, especialmente junto do mercado europeu. Situação que se poderá 

agravar com as novas plantações não tradicionais, com espécies e variedades mais 

exigentes em termos fitossanitários. 

O desenvolvimento de novos produtos poderá ter por base as propriedades inerentes à 

composição química da amêndoa, as quais são passíveis de aproveitamento a nível da 

nutrição, saúde e cosmética. Estes mercados apresentam um crescimento interessante a 

nível internacional, especialmente nos EUA, muito embora o mercado nacional seja 

ainda incipiente. Em suma, o futuro do setor passa por trabalhar primeiramente ao nível 

organizacional da fileira, das estruturas de agregação, dos canais de escoamento e 

transformação, particularmente: a melhoria da eficiência das OP (contribuindo para a 

estruturação de uma oferta organizada do produto, fator basilar para a atração dos 

operadores de mercado e aumento da capacidade negocial dos produtores); 

desenvolvimento dos canais de escoamento (cujo número reduzido é particularmente 

problemático para as variedades de casca mole); e, aposta nas agroindústrias de primeira 

transformação, (visando, sobretudo, uma maior capacidade de descasque, em especial 



964    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

20 
 

na região alentejana, onde a falta de alternativas de transformação é particularmente 

sentida). 

Em paralelo com os referidos processos, os produtores associados, deverão envolver-se 

na implementação de estratégias de marketing adequadas, por forma a intensificar a 

procura de amêndoa nacional, nos mercados interno e externo. Por exemplo, explorar a 

procura relacionada com o setor da healthy food e promover o consumo de amêndoa 

como um alimento saudável, com base nos benefícios em termos de combate à 

obesidade, colesterol e hipertensão, bem como, prevenção relativamente ao cancro (à 

semelhança da estratégia implementada para os pequenos frutos, assente na premissa de 

que os mesmos são bons para a saúde e ricos em antioxidantes). 
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RESUMO 
A presente comunicação visa contribuir para o incremento da competitividade da fileira 
dos queijos regionais de qualidade, em particular, de pequenos ruminantes. Para tal, 
tendo por base informação publicada pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral – GPP, é realizada uma análise temporal (2003-2012) de 
indicadores de produção e comercialização de queijos com Nome Protegido obtidos a 
partir da cabra e da ovelha, incluindo a sua comparação com produtos similares. 
Em 2012 existiam 17 queijos qualificados em Portugal, embora 6 deles sem produção. 
O peso médio do queijo de ovelha certificado no total nacional foi 3,6%, tendo 
aumentado ao longo do período analisado, pese embora a diminuição global de 23% do 
volume de produção, reforçada por uma descida ligeira no preço médio. O diferencial 
de preços entre o produto certificado e sem certificação é, em média, de 23% 
(2,60€/kg), sendo o Queijo de Azeitão aquele que apresenta a maior valorização do 
produto certificado (80%). O Queijo Terrincho apresenta o pior desempenho, com um 
diferencial médio de apenas 11%. As médias e grandes superfícies foram o canal mais 
utilizado para escoar os queijos de ovelha, sendo estes predominantemente 
comercializados pelos produtores para o mercado nacional.  
O Queijo de Cabra Transmontano é o único queijo certificado confecionado 
exclusivamente com leite de cabra. A sua produção sofreu uma perda global de volume 
de 5,6%, mitigada por um acréscimo médio anual de 2,4% no preço. Contudo, a análise 
comparativa dos preços mostra que a opção pela qualificação do produto tem vindo a 
perder vantagem. Este queijo é comercializado pelo agrupamento, para os mercados 
local/regional e nacional, sendo as empresas transformadoras, associações de produtores 
e embaladores os canais preferenciais para o escoamento. 
PALAVRAS CHAVE: Queijo, Nome Protegido, Produção, Comercialização. 
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ABSTRACT 
The present study aims to contribute to improvement of the competitiveness of the 
segment of regional cheeses of quality, particularly, cheese made from sheep and goat's 
milks. Thus, by using data provided by the Office for Planning, Policies and 
Administration, it performs a temporal analysis (2003-2012) of indicators of production 
and marketing of goat and sheep cheeses with geographical indication labels and its 
comparison with similar products. 
In 2012, there were 17 Protected Name cheeses in Portugal, although six of them 
without production. The average weight of certified sheep cheese in the total domestic 
sheep cheese production was of 3.6%, having increased over the study’s period, despite 
the overall decrease of 23% of the production volume, enhanced by a slight decline in 
average prices. The price differential between the certified and uncertified product is on 
average of 23% (2.60€/ kg). The Azeitão cheese shows the best performance regarding 
the ability to exploit the advantages of certification (it presents a difference between its 
price and similar products price of 80%, on average). Contrary, the Terrincho cheese 
shows the poorest performance (an average differential of only 11%). Medium and 
large-sized grocery stores are the most used channel to distribute the certified sheep 
cheeses, which are predominantly marketed by producers for the domestic market. 
The cheese goat Queijo de Cabra Transmontano is the only certified cheese made 
exclusively with goat milk. Its production suffered an overall loss of 5.6% in volume, 
mitigated by an annual average increase of 2.4% in price. However, the comparative 
analysis of prices indicates that this product's certification has been losing advantage. 
This cheese is marketed entirely by producers’ association, for local/regional and 
national markets. Processing enterprises, producers’ associations and packers are the 
preferential distribution channels. 
KEYWORDS: Cheese, Protected Name, Production, Marketing. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A agropecuária e indústrias alimentares a ela associadas assumem especial relevância na 

estrutura económica do país, desempenhando um papel fundamental na sustentabilidade 

das economias das regiões rurais, em especial na região Interior Norte de Portugal. Por 

outro lado, as políticas comunitárias de incentivo à valorização dos produtos 

agroalimentares tradicionais com Nomes Protegidos têm apontado estes produtos como 

uma boa aposta estratégica para o desenvolvimento do espaço rural.  

Os pequenos ruminantes, particularmente as espécies ovina e caprina, possuem maior 

capacidade de aproveitar os nutrientes em terrenos acidentados e de baixa produtividade 

forrageira do que outras espécies de maior dimensão. Em regime de exploração 

extensivo, ajudam a prevenir incêndios, potenciam o desenvolvimento vegetal, e evitam 

fenómenos de erosão. Os elevados preços de mercado têm origem na excecional 

qualidade dos produtos obtidos (carne, leite, queijo, lã/couro) (Rente, 2014).  
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Estes animais assumem, atualmente, um papel fundamental para a sustentabilidade das 

economias das regiões rurais mais deprimidas, não só como uma alternativa económica 

viável para a população rural, dada a escassez de outras atividades ligadas à 

agropecuária, mas, também, pelo seu contributo no combate à desertificação 

socioeconómica do espaço rural. 

O consumo de queijo e carne de ovino e caprino em Portugal está em fase de 

maturidade, sendo o país deficitário em ambos os produtos (grau de 

autoaprovisionamento inferior a 80% (Instituto Nacional de Estatística – INE, 2015). 

Por outro lado, nos últimos anos, assistimos ao desaparecimento de pequenos e médios 

produtores de ovinos e caprinos por diferentes razões, sendo as principais, a idade 

avançada dos agricultores e cuja formação académica é deficiente, a pequena dimensão 

da exploração agrícola, a reduzida rentabilidade, as novas exigências sanitárias, a 

diminuição dos apoios à produção e o reduzido interesse dos jovens agricultores pelo 

setor agropecuário (INE, 2011; Rente 2014; Matos, 2015a). 

A criação de pequenos ruminantes de raças autóctones, baseada no pastoreio em regime 

extensivo, faculta aos animais uma alimentação diversificada, contribuindo para a 

obtenção de produtos locais, típicos e tradicionais, de elevada qualidade. A aposta nos 

produtos com distintivos de origem e qualidade, nomeadamente, a Denominação de 

Origem Protegida – DOP e a Indicação Geográfica Protegida – IGP, enquadra-se nas 

linhas de orientação estratégica apoiadas pela União Europeia.  

De harmonia com o exposto, esta comunicação visa contribuir para o incremento da 

competitividade da fileira dos queijos regionais de qualidade, em particular, de 

pequenos ruminantes. Para tal, analisa a produção e comercialização de queijos 

qualificados com Nome Protegido, obtidos a partir da cabra e da ovelha.  

O estudo engloba uma análise temporal (2003 a 2012) de indicadores de produção e 

comercialização dos queijos certificados de pequenos ruminantes (volume e valor da 

produção, preço mais frequente, mercados de destino e modalidades de escoamento), 

individual e globalmente, incluindo a comparação com produtos similares1.  

Os dados relativos à produção certificada têm por base os inquéritos anuais dirigidos 

aos agrupamentos gestores dos Nomes Protegidos publicados pelo GPP, do Ministério 

da Agricultura e do Mar (para o período de 2003 a 2007 foram obtidos através do 

                                                           
1 Produto similar – produto não submetido/aprovado no processo de certificação (GPP, 2008-2014). 
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Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica – IDRHa, do Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas). Para os dados da produção 

nacional foram utilizadas as estatísticas agrícolas do INE.  

 

 

2. CRIAÇÃO DE PEQUENOS RUMINANTES EM PORTUGAL 

Em 2013, o rebanho mundial de pequenos ruminantes era de, aproximadamente, 2 138 

milhões de cabeças, repartido por 54,4% de ovinos e 45,6% de caprinos. O efetivo 

ovino era de 1 163 milhões de cabeças (acréscimo de 11% do efetivo, desde 2003), 

enquanto o caprino era de 975 milhões de cabeças (um efetivo superior ao de 2003, em 

19,5%) (Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura – FAOSTAT, 2015). No mesmo ano, a Ásia possuía os maiores 

rebanhos, com 512 milhões de ovinos e 571 milhões de caprinos, representando cerca 

de 44% e 60%, respetivamente, do efetivo ovino e caprino mundial (Figura 1). Mais 

abaixo surge África, com 328 milhões de ovinos e 348 milhões de caprinos, 

correspondendo, respetivamente, a 28% e 36% do efetivo ovino e caprino mundial. A 

Europa possuía 126 milhões de ovinos e 16,5 milhões de caprinos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em FAOSTAT (2015). 

Figura 1: Distribuição geográfica do rebanho mundial de ovinos e caprinos (2013) 

Ainda em 2013, em Portugal, o rebanho de pequenos ruminantes rondava as 2 742 mil 

cabeças, repartido por 84% de ovinos e 16% de caprinos. Tal corresponde a um 

decréscimo superior a 700 mil ovelhas (25% do efetivo ovino) e 46 mil cabras (10% do 

efetivo caprino), relativamente ao efetivo de 2003. De facto, observou-se um 
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decréscimo contínuo do efetivo a partir do ano de 2006 (média anual de -4,1%, no caso 

dos ovinos, e -2,2%, no caso dos caprinos) (GPP, 2014a), com tendência para se manter 

(dados provisórios de 2014 apontam para o decréscimo do efetivo ovino na ordem das 

41 mil cabeças e das 16 mil cabeças, no caso do efetivo caprino). Na Figura 2 pode 

observar-se a distribuição regional do efetivo ovino e caprino nacional. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2014a). 

Figura 2: Distribuição regional do efetivo ovino e caprino nacional (2013) 

Igualmente no contexto nacional, o Alentejo é a região mais representativa, com 48% 

do efetivo ovino e 25% do efetivo caprino, seguida da Beira Interior, com 18% do 

efetivo ovino e 17% do efetivo caprino. Trás-os-Montes detém 12% do efetivo ovino e 

13% do efetivo caprino.  

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Ovinotecnia e Caprinotecnia – SPOC 

(2015), existem 15 raças autóctones de ovinos e 6 raças autóctones de caprinos: 

 Raças autóctones de ovinos: Bordaleira de Entre Douro-e-Minho, Campaniça, 

Churra Algarvia, Churra Badana, Churra do Campo, Churra Galega Bragançana, 

Churra Galega Mirandesa, Churra do Minho, Churra da Terra Quente, Merina da 

Beira Baixa, Merina Branca, Merina Preta, Mondegueira, Saloia e Serra da 

Estrela. 

 Raças autóctones de caprinos: Cabra Algarvia, Cabra Bravia, Cabra 

Charnequeira, Cabra Preta de Montesinho, Cabra Serpentina e Cabra Serrana. 

Em 2013, segundo dados do GPP (2014b), estavam inscritos nos livros genealógicos 

das respetivas raças, 1 565 criadores (994 ovinocultores e 471 caprinicultores), com um 
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respetivamente, 5% e 11% do total do efetivo ovino e caprino do país. Neste ano, a 

dimensão média do efetivo ovino autóctone seria superior a 113 cabeças, enquanto o 

efetivo caprino estaria nas 94 cabeças por criador. Valores significativamente superiores 

ao valor médio registado para o efetivo nacional, o qual, segundo o INE (2015) seria 

inferior a 47 cabeças/exploração, no caso dos ovinos, e cerca de 13 cabeças/exploração, 

no caso dos caprinos. A Figura 3 ilustra a repartição do efetivo autóctone ovino e 

caprino por raça, criadores registados e dimensão média do rebanho, em 2013. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2014b). 

Figura 3: Repartição do efetivo autóctone ovino e caprino por raça (2013) 
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cabeças/exploração. Quanto ao efetivo autóctone caprino, destaca-se a Cabra 

Serpentina, também originária do Alentejo, a qual possuía a mais elevada dimensão 

média do efetivo (cerca de 140 cabeças/exploração).  

A Cabra Serrana apresentava uma dimensão média inferior à do efetivo caprino 

autóctone: 88 cabeças/exploração. Era, porém, a raça com o maior rebanho (19 536 

cabeças), correspondente a 44% do efetivo caprino nacional, inscrito nos livros 

genealógicos. Relativamente às raças ovinas, as raças Serra da Estrela, cujo solar 

corresponde à bacia hidrográfica do rio Mondego, e Churra da Terra Quente, 

proveniente da fusão das raças Badana e Mondegueira de Trás-os-Montes, 

apresentavam os maiores encabeçamentos (19 486 e 17 004), correspondentes, 

respetivamente, a 17% e 15% do efetivo ovino autóctone. 

O sistema de exploração em regime extensivo, com base no pastoreio, faculta aos 

animais um alimento diversificado e completo. Tal facto contribui para a obtenção de 

produtos de elevada qualidade, nomeadamente, os queijos. Na Tabela 1 pode visualizar-

se a proveniência dos queijos com Nome Protegido de origem ovina e caprina. 

Tabela 1: Produtos DOP/IGP de pequenos ruminantes segundo a sua proveniência 

Produto Certificação 
DOP/IGP Proveniência (raça autóctone) 

Q
ue

ijo
s d

e 
O

ve
lh

a 

Queijo de Azeitão (DOP)  1994  Leite puro de ovelha da raça Saloia 

Queijo de Castelo Branco (DOP)  1996  Leite de ovelhas da região, maioritariamente da 
raça Merino da Beira Baixa 

Queijo de Nisa (DOP)  
Queijo de Évora (DOP)  1994  Leite de ovelha das raças Merinos regionais e seus 

cruzamentos 

Queijo de Serpa (DOP)  1994  Leite de ovelha da região, maioritariamente da 
raça Saloia 

Queijo da Serra da Estrela (DOP)  
Requeijão da Serra da Estrela (DOP)  1994  Leite de ovelha das raças Serra da Estrela e/ou 

Churra Mondegueira 

Queijo Terrincho (DOP) 1994  Leite de ovelha da raça Churra da Terra Quente 

Q
ue

ijo
s d

e 
M

is
tu

ra
 Queijo Amarelo da Beira Baixa (DOP) 

Queijo Picante da Beira Baixa (DOP) 1994 Leite de ovelha cruzada de Merinos regionais e de 
cabra Charnequeira ou só de ovelha 

Queijo Mestiço de Tolosa (IGP) 1998 
Leite de ovelha com base nas raças Merino, 

Bordaleira e Saloia e de cabra com base na raça 
Serpentina 

Queijo de Rabaçal (DOP) 1996 Leite de ovelha e cabra 

Q
ue

ijo
s 

de
 

C
ab

ra
 

Queijo de Cabra Transmontano (DOP) 1994 Leite de cabra da raça Serrana 

Fonte: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR (2014); SPOC (2015) e Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro – DRAP Centro (2015). 

Os queijos de Azeitão, Castelo Branco, Évora, Nisa, Serpa, Terrincho e Serra da Estrela, 

são fabricados com leite puro de ovelha. Enquanto os queijos da Beira Baixa (Amarelo 
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e Picante), Rabaçal e Queijo Mestiço de Tolosa, incorporam leite de ovelha e de cabra, 

da região de denominação de origem. O Queijo de Cabra Transmontano é 

exclusivamente fabricado com leite de cabra Serrana Transmontana. Todos os queijos 

possuem qualificação DOP, exceto o Queijo de Tolosa, que é o único IGP. 

 

 

3. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE QUEIJOS QUALIFICADOS 

A produção nacional de queijos, em 2012, foi de 78 767 toneladas, sendo cerca de 1,7% 

relativa a queijos com Nomes Protegidos (58% queijo de vaca, 30% queijo de ovelha, 

11% queijo de mistura e 1% queijo de cabra). Neste ano existiam 17 queijos 

qualificados2 em Portugal, (6 sem produção), sendo 2 queijos de vaca, 8 queijos de 

ovelha, 4 de mistura e 1 queijo de cabra (GPP, 2014). Segundo a mesma fonte, o 

volume de produção dos queijos certificados ascendeu a 1 324 toneladas, sendo o 

Queijo de São Jorge responsável pela maior produção (58%), seguindo-se o Queijo de 

Azeitão (10%) e o Queijo Amarelo da Beira Baixa (8%). A Figura 4 apresenta a 

evolução do volume de produção e preços3 dos queijos de ovino e caprino.  

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 4: Produção e preço dos queijos certificados de ovino e caprino 
(2003-2012) 

                                                           
2 Dos 17 queijos qualificados, 14 são queijos DOP/IGP, 2 são requeijões Denominação de Origem – DO/DOP e 1 é travia (GPP, 
2008-2014). 
3 Preço de venda do agrupamento/produtor, preço mais frequente à 1ª transação, incluindo IVA (taxa intermédia de 5% até julho 
2005, 6% após essa data). 
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Em 2003, o queijo de ovelha era remunerado cerca de 55% acima do preço do queijo de 

mistura. Este diferencial atingiu os 72%, em 2005, fruto da desvalorização do preço do 

queijo de mistura, esbatendo-se posteriormente. Contudo, esse diferencial era, ainda, de 

51% em 2012. Quanto ao queijo de cabra, em 2003, este era remunerado cerca de 45% 

abaixo do preço do queijo de ovelha e 14% abaixo do preço do queijo de mistura. Esse 

diferencial foi-se esbatendo ao longo do tempo, essencialmente, fruto da valorização 

global do queijo de cabra, em cerca de 22%, no período analisado. O preço do queijo de 

mistura sofreu oscilações significativas ao longo do tempo, apresentando contudo, em 

2012, níveis semelhantes aos de 2003. 

A análise da evolução do volume de produção mostra que o queijo de ovelha apresentou 

grandes oscilações ao longo do período em análise, com tendência global para o 

decréscimo. O queijo de mistura apresenta uma tendência global de crescimento, 

enquanto o volume de produção do queijo de cabra experienciou um ligeiro abatimento. 

Tendo em consideração que o queijo de mistura é fabricado maioritariamente com leite 

de ovelha e cabra, a análise será limitada aos queijos de ovelha puros, designadamente, 

Queijo de Azeitão, Queijo de Castelo Branco, Queijo de Nisa, Queijo de Évora, Queijo 

de Serpa, Queijo da Serra da Estrela, Requeijão da Serra da Estrela e Queijo Terrincho, 

e ao queijo de cabra puro, concretamente, ao Queijo de Cabra Transmontano. 

 

3.1. QUEIJOS DE OVELHA  

A evolução da produção do queijo de ovelha, no período de 2003 a 2012, é apresentada 

na Figura 5. Pode observar-se que a produção nacional de queijo tem vindo a diminuir a 

partir de 2004, verificando-se um decréscimo global de 4 445 toneladas (27%) ao longo 

do decénio. A representatividade do queijo da ovelha qualificado no total nacional de 

queijos é, em média, de 3,55% (significativamente superior à representatividade do 

queijo de cabra, que é de apenas 0,85%, em média, como se verá adiante), tendo o seu 

peso vindo a crescer ao longo do período, embora de forma não consistente. 
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Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); INE (2005-2014); GPP (2008-2014). 

Figura 5: Evolução e representatividade do queijo de ovelha certificado 
(2003-2012) 

Esta quebra na produção de queijo certificado de ovelha é reflexo da diminuição do 

número de explorações abastecedoras de leite (Tabela 2). Como se pode observar, o 

número de explorações abastecedoras de leite tem oscilado significativamente ao longo 

do período em análise, apresentando globalmente uma tendência decrescente. 

Tabela 2: Evolução do número de explorações abastecedoras de leite para 
produção de queijo de ovelha certificado (2003-2012) 

Produtos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Queijo de Azeitão DOP 38 23 24 25 25 26 n.d. 52 46 20 

Queijo de Castelo Branco DOP 44 31 28 23 14 63 26 51 52 25 
Queijo de Évora DOP 37 34 23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 
Queijo de Nisa DOP 27 27 26 18 21 25 33 12 11 7 
Queijo Serpa DOP 35 25 30 n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. - 

Queijo Serra da Estrela DOP 74 77 74 97 96 86 85 88 82 88 
Queijo Terrincho DOP 85 85 73 77 72 69 65 45 47 45 

Requeijão Serra da Estrela DOP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79 80 78 n.d. n.d. 
Total de Explorações 340 302 278 240 228 348 289 326 238 185 

Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Nota: n.d. – valor não disponível 

Da análise da produção média por exploração abastecedora de leite (Figura 6), pode-se 

inferir que esta tem vindo a melhorar significativamente, passando das 3,8 toneladas, 

em 2003, para 6,2 toneladas, em 2012 (um acréscimo de 88%). Por outro lado, o exame 

da produção média por exploração mostra a enorme disparidade entre os sistemas 

produtivos, reflexo da menor dimensão média dos rebanhos, com as explorações do 

nordeste transmontano (Queijo Terrincho) a apresentarem produções médias inferiores 

aos 600kg/ano, enquanto a produção média global se situa nas 5 ton/ano/exploração. 
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Produção certificada  (t) 629 705 552 677 748 748 730 590 653 555
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Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 6: Evolução da produção média de queijo de ovelha certificado por 
exploração abastecedora de leite (2003-2012) 

Quanto à evolução do volume de produção de queijo de ovelha certificado (Figura 7), 

observam-se algumas oscilações no volume de produção global, motivadas por 

flutuações nos volumes de produção de alguns queijos, nomeadamente no Queijo de 

Évora (oscilou entre as 0 e as 132 toneladas) e de Serpa (oscilou entre as 0 e as 90 

toneladas). Gradualmente, o Queijo de Azeitão tem vindo a ganhar importância no 

mercado dos queijos de ovelha, sendo em 2003, responsável por 18% da produção e, 

atualmente, responsável por 35%. Os produtos da Serra da Estrela (queijo e requeijão), 

atualmente responsáveis por 30% do mercado, registaram igual evolução. 

Contrariamente, o Queijo de Nisa, líder de mercado em 2003 (25%), assume atualmente 

a 3ª posição (17%), com um decréscimo do volume de produção de 47%, em relação a 

2003 e regista apenas ½ da quantidade produzida pelo líder do mercado. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 7: Evolução do volume de produção do queijo de ovelha certificado 
(2003-2012) 
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Em termos globais, verifica-se que o preço médio do queijo de ovelha se tem mantido 

estável ao longo do período em análise (Figura 8). O Queijo de Azeitão destaca-se por 

ter experimentado a evolução mais favorável do preço (acréscimo de 18% no período). 

Contrariando esta tendência, o Queijo de Nisa sofreu um decréscimo global de 62% no 

preço, designadamente, com a alteração do valor do preço médio de 17€/kg (no período 

de 2003 a 2009) para 6,1€/kg (no período de 2010 a 2012). 

O Queijo Terrincho tem vindo igualmente a perder valor, com um decréscimo global no 

preço de 11%. Aliás, o Queijo Terrincho, destaca-se por apresentar o menor diferencial 

entre os preços do queijo certificado e do produto similar (11%, em média), diferencial 

esse que, em 2012, atingiu valores negativos (preço do produto certificado cerca de 

0,21€/kg abaixo do produto similar) (Figura 9). Tal facto reflete a incapacidade dos 

produtores do Interior Norte do país em explorar o potencial da certificação, enquanto 

fator diferenciador para o consumidor. Na sua origem está, entre outros fatores, a 

ancianidade dos produtores, a reduzida dimensão económica das explorações e a falta 

de cultura empresarial destes produtores (Matos, 2015b). Tanto mais que, a reputação 

do atributo “qualidade”, estreitamente associado aos modos de produção e maneio no 

setor agropecuário e aos modos de fabrico artesanal de queijo da região de Trás-os-

Montes, dificultam a diferenciação, por parte dos consumidores, da certificação 

DOP/IGP, face aos produtos tradicionais/regionais (Cabo et al., 2015). Aponta-se assim 

para a necessidade de investir em estratégias de comunicação em marketing, por forma 

a potenciar o reconhecimento do valor acrescentado subjacente à certificação DOP/IGP, 

por parte dos consumidores de Queijo Terrincho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 8: Evolução do preço dos queijos de ovelha certificados (2003-2012) 
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O diferencial de preços médio entre os queijos de ovelha comercializados com e sem 

certificação (produtos similares) é de 23% (2,60€/kg) (Figura 9). O Queijo de Azeitão é 

aquele que apresenta o maior diferencial entre o produto certificado e o produto similar 

(entre 31% a 80%, ou seja, 4 a 8€/kg), sendo assim, o queijo que melhor consegue 

aproveitar a mais-valia da certificação em termos de valorização do preço ao produtor. 

Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 
Nota: Não são conhecidos os valores (‘não-resposta’ na fonte) de todos os anos e queijos. 

Figura 9: Diferencial de preços entre os queijos de ovelha com e sem certificação 
(2003-2012) 
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Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 
Nota: Nos anos em que não foi possível conhecer os preços dos queijos (‘não-resposta’ na fonte), foi utilizado o preço do último ano 

conhecido. Tal aconteceu com os queijos de Évora e Serpa, nos anos posteriores a 2005, e com o queijo de Azeitão, em 2009. 

Figura 10: Evolução da produção de queijo de ovelha certificado (2003-2012) 
                                                           
4 Valor estimado, multiplicando as quantidades pelos respetivos preços mais frequentes. 
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No contexto das modalidades de escoamento, as médias e grandes superfícies foram, 

inegavelmente, o canal mais utilizado para escoar o queijo de ovelha certificado (Figura 

11), sendo cerca de 58% da produção vendida através destes retalhistas. O comércio 

tradicional e a venda direta ao consumidor têm vindo, igualmente, a ganhar importância, 

tendo atingido 45%, em 2009, apresentando nos últimos anos, uma média de 28%. Este 

ganho de importância foi conseguido em prejuízo das empresas de transformação, 

associações e embaladores, as quais, em 2012, eram responsáveis por colocar à 

disposição do consumidor final apenas 3% da produção de queijo de ovelha certificado. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Nota: A categoria feiras e outros inclui a restauração. 

Figura 11: Modalidades de escoamento do queijo certificado de ovelha 
(2003-2012) 

No último quinquénio, os queijos de ovelha DOP/IGP foram, predominantemente, 

comercializados pelos próprios produtores, sendo aproximadamente 69% da produção 

escoada desta forma e, apenas, 4% vendida através dos agrupamentos (Figura 12). O 

mercado nacional é o mercado prioritário para distribuir os queijos de ovelha 

certificados (Figura 13), sendo que os mercados de proximidade têm vindo a perder 

importância e, nos últimos 3 anos, apenas cerca de 7% da produção se destinava aos 

mercados local e regional (enquanto no período 2008 a 2009, em média, mais de 40% 

da produção seguiu para esses mercados). Por outro lado, o mercado externo, com 

predominância para o mercado extracomunitário, tem vindo a ganhar terreno, sendo, em 

2012, responsável pelo escoamento de 12% da produção nacional de queijo de ovelha 

certificado.  
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Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2008-2014). 

Figura 12: Comercialização de queijo de 
ovelha certificado (2008-2012) 

Fonte: Elaboração própria com base em GPP (2008-2014). 

Figura 13: Mercados de destino do 
queijo de ovelha certificado (2008-2012) 

 
3.2. QUEIJOS DE CABRA 

O Queijo de Cabra Transmontano contribuiu com apenas 1% para a produção total de 

queijos certificados, sendo, no entanto, o único queijo cuja matéria-prima, o leite, deriva 

exclusivamente da cabra. A Figura 14 apresenta a evolução da produção do queijo de 

cabra, no período de 2003 a 2012.  

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); INE (2005-2014); GPP (2008-2014). 

Figura 14: Evolução e representatividade do queijo de cabra certificado 
(2003-2012) 

A produção de nacional de queijo de cabra tem vindo a aumentar, verificando-se um 

acréscimo global de 776 toneladas (65%) entre 2003 e 2012. A representatividade do 

queijo de cabra qualificado no total nacional é reduzida (0,85% em média), tendo o seu 

peso vindo a diminuir ao longo do período, excetuando o ano de 2007 (Figura 14).  
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A Tabela 3 exibe a evolução do número de explorações abastecedoras de leite e a 

produção média de queijo de cabra certificado por exploração entre 2003 e 2012. 

Constata-se que após 2004, o número de explorações aderentes decresceu 

continuadamente e 20 explorações leiteiras abandonaram a atividade ao longo do 

decénio. Globalmente, a produção média por exploração aumentou, embora apresente 

oscilações significativas. A produção média ascende a 224kg/exploração, um volume 

insignificante quando comparado com a produção média global dos queijos certificados 

de cabra e ovelha no seu conjunto, que é de 2 632kg/exploração.  

Tabela 3: Evolução do número de explorações abastecedoras de leite e produção 
média de queijo de cabra certificado por exploração (2003-2012) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Explorações abastecedoras de leite (nº) 70 81 77 75 69 55 53 53 58 50 

Produção média por exploração (kg) 202 183 192 185 290 240 260 207 209 267 

Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

A Figura 15 exibe a evolução do preço mais frequente, por quilograma, à primeira 

transação, de Queijo de Cabra Transmontano, do produto similar (não certificado) e do 

total de queijos certificados, no período de 2003 a 2012. A análise da informação 

constante na referida figura indica que, até ao ano de 2007, o preço do Queijo de Cabra 

Transmontano era superior ao preço do produto similar, em cerca de 2€/kg. Este 

diferencial de preços modificou-se a partir de 2008, ano em que ambos os queijos 

elevaram os respetivos preços. Contudo, esse aumento foi maior no queijo não 

certificado, diminuindo assim o diferencial de preços e tornando menos atrativa a opção 

pela certificação. No contexto da evolução dos preços da totalidade dos queijos DOP, 

observa-se um decréscimo global de 8,8% (média ponderada), reforçando a ideia de que 

a certificação nem sempre se reflete numa mais-valia em termos de preço ao produtor. 

Este fator poderá estar na origem do decréscimo da produção de queijos DOP, quando 

comparada com a produção nacional de queijos. 
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Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 15: Evolução do preço mais frequente dos queijos de cabra (2003-2012) 

A produção de Queijo de Cabra Transmontano sofreu algumas oscilações quanto ao 

volume de produção, refletindo-se numa perda global de 5,6% (Figura 16). Esta perda 

afetou negativamente o valor da produção, o qual foi parcialmente compensado pelo 

crescimento do preço, com um valor médio anual de 2,4%. Neste sentido, o valor da 

produção do Queijo de Cabra Transmontano acabou por experienciar um acréscimo 

global de apenas 15%, com um valor médio anual de 1,6%. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 16: Evolução da produção de Queijo de Cabra Transmontano (2003-2012) 
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com a generalidade dos queijos certificados, os quais são maioritariamente 

comercializados pelos produtores ou por outra entidade. 

Ao longo do último quinquénio, o Queijo de Cabra Transmontano teve por destino o 

mercado local e/ou regional, bem como, o mercado nacional. Pelo contrário, no 

conjunto dos queijos certificados, a comercialização foi nitidamente dirigida para o 

mercado nacional (80%). Esta tendência intensificou-se nos últimos 3 anos de análise, 

em prejuízo do mercado local e/ou regional, que tem cedido igualmente lugar aos 

mercados externos (4%). 

No contexto das modalidades de escoamento, no período de 2003 a 2012, as empresas 

transformadoras, associações de produtores e embaladores foram os canais mais 

utilizados para escoar o Queijo de Cabra Transmontano, muito embora, entre 2005-

2009, tenham perdido importância em favor do comércio tradicional (Figura 17). De 

notar ainda que a venda direta ao consumidor vem ganhando alguma expressão ao longo 

dos anos, passando de 2%, em 2003, para 17%, em 2012. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IDRHa (2005-2007); GPP (2008-2014). 

Figura 17: Modalidades de escoamento do Queijo de Cabra Transmontano 
(2003-2012) 
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo ilustra as singularidades das produções das várias regiões do país, 

sendo que cada um dos produtos está integrado em sistemas de produção e 

comercialização subjacentes às particulares condições agroambientais e 

socioeconómicas das respetivas regiões de origem. Os queijos produzidos no Interior 

Norte do país, económica e demograficamente mais deprimido, são incapazes de se 

impor no mercado nacional, em consequência da reduzida dimensão económica dos 

produtores e das condições sociodemográficas dessas regiões. Para ilustrar esta 

realidade, veja-se o caso da raça Churra da Terra Quente (que dá origem ao Queijo 

Terrincho), com um encabeçamento de 17 mil cabeças (apenas ultrapassado pela raça 

Serra da Estrela) cuja dimensão média do efetivo é de apenas 113 cabeças por criador 

(igual à média do efetivo autóctone); as explorações ovinas abastecedoras de leite desta 

raça apresentam as menores produções médias (600 kg_queijo/ano/exploração 

abastecedora leite). Contrariamente, os criadores de ovinos com maior dimensão 

económica, reflexo das condições agro-pastoris e/ou socioeconómicas das regiões onde 

estão inseridos, apresentam um melhor desempenho, como é o caso dos queijos do 

Alentejo (Queijo de Nisa: 5,3 ton/ano/exploração abastecedora leite) e da Península de 

Setúbal (Queijo de Azeitão: 4,8 ton/ano/exploração abastecedora leite). Estes produtos 

conseguem, igualmente, as melhores performances no acesso aos mercados (interno e 

externo) e no aproveitamento da mais-valia da certificação em termos de preço ao 

produtor. De facto, os pequenos produtores do Nordeste Transmontano (Queijo 

Terrincho e Queijo de Cabra Transmontano) debatem-se com dificuldades de acesso ao 

mercado nacional e de adoção de modalidades de escoamento alternativas às 

“tradicionais”, seja por restrições geográficas, ou de volume de produção, agravadas 

pelas deficiências em marketing, que os impedem de explorar plenamente a mais-valia 

da certificação. Por fim, salienta-se a importância do associativismo para o 

desenvolvimento da atividade, em especial o papel crucial dos agrupamentos gestores 

na comercialização destes dois queijos. 

Em suma, a qualidade associada à origem, aos produtos naturais, ao pastoreio e ao 

modo artesanal de fabrico, são poderosos fatores para elaborar estratégias de marketing 

para segmentos de consumidores específicos. O aproveitamento destas oportunidades 

poderá, eventualmente, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e 
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proporcionar maior rendimento aos produtores, fixando as populações, através da 

diversificação da oferta no meio rural. Para tal, torna-se necessário apostar na promoção 

deste segmento, particularmente, através de políticas que fomentem o associativismo, a 

formação dos agentes da fileira nas áreas de marketing e empreendedorismo, bem como, 

consciencializar os produtores e consumidores para as mais-valias da certificação. 
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DESEMPENHO DA AGRICULTURA BRASILEIRA A PARTIR DOS ANOS 2000 – 
UMA ANÁLISE REGIONAL  

Nicole Rennó Castro1; Adriana Ferreira Silva2; Leandro Gilio3; Gustavo Carvalho Moreira4 

Resumo 

Estudos recentes têm apontado que o aumento na renda mundial deve levar a crescimento 
sustentado na demanda por produtos agrícolas, de modo que análises de longo prazo sobre 
preços de alimentos vinculam-se essencialmente à trajetória futura da oferta agrícola (Pardey 
et al., 2012). Avanços tecnológicos permitiram ganhos expressivos de produtividade na 
agricultura brasileira, possibilitando maior produção a preços decrescentes, e reforçando o 
papel do País na oferta mundial de alimentos. Dado este contexto, este estudo tem dois 
objetivos: analisar a evolução do valor bruto da produção (VBP) agrícola brasileira, 
identificando os fatores que contribuíram para o crescimento entre área, produtividade e 
preço; analisar a relação entre as dinâmicas doméstica e externa e os movimentos desta 
produção. Ambas as análises foram desagregadas para as cinco grandes regiões. Os resultados 
indicam que o maior crescimento do VBP se deu no Centro-Oeste e Norte, via área e 
produtividade. Para a média nacional, os avanços de área e produtividade foram primordiais 
para o desempenho do setor, permitindo preços reais relativamente estáveis, que contribuíram 
para o controle da inflação e manutenção do poder de compra da população. Quanto à relação 
com as dinâmicas interna e externa, as magnitudes e direções de causalidade foram 
heterogêneas entre as regiões, mas ambas foram relevantes para explicar a evolução da oferta 
agrícola brasileira. 
Palavras chave: agricultura brasileira, valor bruto da produção, dinâmica regional. 

Abstract 

Recent studies have converged on the idea that the increase in global income should lead to 
sustained growth in demand for agricultural products. Therefore, long-term analyses about 
food prices are linked to the future path of agricultural supply (Pardey et al., 2012). 
Technological advancements have allowed significant productivity gains in Brazilian 
agriculture, enabling a greater production with decreasing prices, a scenario that strengthened 
the role of the country in the global food supply. In view of this context, this research has two 
main objectives: to analyze the evolution of the Brazilian agriculture gross value of 
production (GVP), identifying the factors that contributed to its growth; to analyze the 
relationship between domestic and external dynamics and the movements of Brazilian 
agricultural supply. These analyses were disaggregated in five major regions. The results 
showed that the largest growth of GVP happened in the Midwest and North thanks to 
advances in area and productivity. As far as the Brazilian average, the advances in area and 
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productivity were essential for the sector’s performance, allowing among other factors 
relatively stable real prices in the period and helping to control inflation and to maintain the 
population's purchasing power. As for the relationship with internal and external dynamics, 
the magnitudes and directions of causality were heterogeneous among the analyzed regions, 
but both were relevant to explain the evolution of the Brazilian agricultural supply. 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, a agricultura brasileira tem ganhado novos contornos. Pelo lado 

da demanda, a expansão da economia mundial e fortalecimento do mercado interno, com a 

estabilidade econômica do país e redução da desigualdade, elevaram a procura por produtos 

de base agrícola. Pela ótica da oferta, o aumento da produtividade, reflexo de avanços 

tecnológicos no campo, possibilitou maior produção a preços decrescentes. 

Conforme Gasques et al. (2015), a atividade agrícola brasileira praticamente 

quadruplicou sua produção desde 1970, com cerca de 85% desse aumento devidos ao 

crescimento da produtividade, que teria expandido a uma taxa de 3,53% ao ano entre 1975 e 

2014. Considerando o desempenho da agricultura brasileira apenas a partir dos anos 2000, os 

dados de Gasques et al (2015) chamam atenção pelo o crescimento ainda mais expressivo na 

produtividade da atividade: 4,01 % a.a. Esta tendência é contrária ao que se observa em 

termos globais, uma vez que, desde a década de 1990, o crescimento da produtividade média 

da agricultura mundial tem registrado retração (Ver Pardey et al (2012)).  

Esse aumento na produtividade da agricultura brasileira refletiu diretamente na 

representatividade do país no mercado agrícola global. Segundo dados da Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2016), a participação do país no 

comércio agrícola foi de 6% em 2013, aumento de 3,0 p.p. frente a 2000. 

Em preços, o cenário é o contrário, e dados das principais instituições que estudam o 

mercado agrícola, como CEPEA, FGV, FIPE e FMI, demonstram que as cotações dos 

produtos agrícolas no Brasil caíram em torno de 60% em termos reais. Segundo Barros & 

Silva (2011), esse movimento contribuiu diretamente para o processo de distribuição de renda 

e redução da pobreza, verificado no Brasil a partir da década de 1990. 

Além da relevância do agronegócio brasileiro como fornecedor mundial de 

commodities, o setor também ocupa um papel importante na economia brasileira. Entre 1994 e 

2015 o agronegócio representou no Brasil em média 20% do PIB (Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/PIB Agro, 2016); em 2015 o setor gerou 46% 

do total de receitas com exportações (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, 2014); e, além da geração de renda, a atividade agropecuária contribui para o nível de 
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emprego na economia. Segundo Barros et a. (2016), em 2014, o agronegócio correspondeu 

por 21% do total de pessoas ocupadas na economia brasileira. Especificamente quanto à 

agropecuária, ou segmento primário da do agronegócio, respondeu pelo equivalente a 47,2% 

do agronegócio ou quase 10% do mercado de trabalho brasileiro como um todo. 

Esta contextualização destaca a importância do setor agropecuário brasileiro sob 

diversas óticas e, neste sentido, justifica-se a relevância de estudos que busquem explorar e 

compreender aspectos relacionados ao setor. Neste estudo, o foco foi direcionado ao setor 

agrícola e, dada a heterogeneidade deste, a suas especificidades nas diferentes regiões 

brasileiras. Mais especificamente, os objetivos centrais desta pesquisa foram, para o período 

de interesse de 2000 a 2014: analisar a evolução do VBP agrícola das cinco grandes regiões 

brasileiras, identificando os efeitos que mais contribuíram para o padrão de crescimento 

observado, sendo considerados efeitos da evolução de área, produtividade e preços; avaliar 

empiricamente a relação das dinâmicas doméstica e externa e dos movimentos do produto 

agrícola regional no período analisado, analisando de que forma se deu o padrão de 

escoamento da produção em termos regionais.   

2. Panorama geral do VBP segundo as grandes regiões  

O desempenho do VBP agrícola nos últimos 14 anos expõe o comportamento crescente do 

setor. Entre 2001 e 2014, a expansão real do VBP foi de 75,5%, ou 4,4% a.a., passando de R$ 

142 bilhões para R$ 251 bilhões, a preços de 2014 (Figura 1). Entre os anos analisados, 

apenas em 2005, 2009 e 2012 o VBP recuou; em todos os demais anos houve expansão.  

Entre 2001 e 2003, a agropecuária brasileira seguiu expandindo em contraposição ao 

recuo da economia brasileira. Com base em dados do IBGE, nestes três anos, o PIB nacional 

recuou 7%, já descontado a inflação. Já o PIB da agropecuária, avaliado isoladamente 

acumulou alta de 21%. Neste período, a melhora nos níveis de renda e uma população global 

crescente, em paralelo a baixos estoques mundiais e aumento na produção de 

biocombustíveis, passaram a refletir em aceleração nos preços das commodities. No mercado 

interno, safras recordes e a sequência de desvalorizações da moeda brasileira agiram 

positivamente sobre a rentabilidade com produtos agropecuários. Esta dinâmica se traduz no 

movimento positivo do VBP observado na Figura 1, entre 2001 e 2003.  
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Figura 1 – Evolução do VBP da agricultura em R$ milhões de 2014 (deflacionados pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)), e composição regional. 
Fonte: Elaboração dos autores com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE (2015) e IPEAdata (2015) 

Em 2004, o crescimento do VBP agrícola se deu à taxa mais modesta (1,8%) e, em 2005, 

houve recuo (18,9%), interrompendo a sequência de quatro anos de crescimento. Em 2005, a 

forte seca na região Sul do país, a valorização do real, as dificuldades de crédito e o aumento 

dos custos da produção, impactaram negativamente no desempenho da agricultura brasileira.  

Em 2007 e 2008, o VBP do setor agrícola voltou a crescer de forma expressiva (taxas de 

12,1% e 14,7%, respectivamente), alavancado pela expressiva aceleração nos preços das 

commodities a partir meados de 2007. Já em 2009, houve novo recuo do VBP agrícola 

nacional (6,6%). Neste ano, o desempenho do setor refletiu a desaceleração real de preços em 

relação ao boom das commodities e os menores volumes produzidos – face aos desestímulos 

de preços, restrições financeiras e desarranjos climáticos. Após crescer em 2010 e 2011, em 

2012 o cenário externo desfavorável (expectativa de desaceleração da economia chinesa e 

crise no continente europeu) e as adversidades climáticas no país (seca no período de 

desenvolvimento das culturas e excesso de chuva na época da colheita) pesaram no 

desempenho da produção agrícola nacional. Este novo ciclo de queda não comprometeu o 

bom desempenho nos anos subsequentes, e, em 2013 e 2014, novas expansões foram 

observadas. Neste subperíodo, foi justamente o desempenho do conjunto do agronegócio 

brasileiro que ajudou a conter a tendência baixista da economia, provocada pelo contexto 

externo desfavorável, e pelo esgotamento da estratégia de crescimento utilizada pelo governo, 

de estimular a demanda via incentivos econômicos e creditícios.   

Em termos de composição regional, pode-se constatar o perfil concentrado da distribuição 

do VBP agrícola, com as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste se destacando em termos de 

geração de receita. Avaliar essa composição de forma comparativa entre 2001 e 2014 permite 

ainda perceber o aumento de participação da região Centro-Oeste, de quase 10 p.p., frente às 

reduções de participação das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Apenas a região Norte também 

apresentou ganho de participação no período, mas de 1,2 p.p. (Tabela 1) 
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Tabela 1 - Distribuição regional do VBP agrícola em 2001 e 2014. 
Região / Ano 2001 2014 
Norte 4,0% 5,2% 
Nordeste 14,3% 13,2% 
Sudeste 33,2% 27,6% 
Sul 32,0% 28,5% 
Centro-Oeste 16,5% 25,6% 
Brasil 100,0% 100,0% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

 Para subsidiar com informações as análises dos resultados desta pesquisa, faz-se ainda 

uma descrição mais detalhada da composição do VBP regional entre culturas. Na região Sul, 

as seis principais culturas em geração de receita em 2001 mantiveram-se como as principais 

em 2014, a saber: soja, milho, arroz, fumo, trigo e cana, e foi notável o ganho de 

representatividade da soja na pauta da região (Tabela 2). 

Tabela 2 - Distribuição do VBP entre culturas, em 2001 e 2014, para a região Sul. 
2001 2014 

Soja 29,4% Soja 43,8% 
Milho 19,7% Milho 12,4% 
Arroz 11,2% Arroz 9,1% 
Fumo 7,7% Fumo 8,4% 
Trigo 4,6% Trigo 3,8% 
Cana 3,9% Cana 3,7% 
Demais 23,6% Demais 18,7% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

Para a região Sudeste, é possível perceber certa elevação na concentração da receita 

agrícola. Em 2001, as culturas cana, café, laranja, milho, batata e soja foram responsáveis por 

75% do VBP; em 2014, as mesmas culturas, apenas substituindo-se a batata pelo tomate, 

responderam por 82% do VBP (Tabela 3). Ganharam espaço a cana, o café e a soja, e a 

laranja, como reflexo da grave crise citrícola dos últimos anos, reduziu sua participação.  

Tabela 3 - Distribuição do VBP entre culturas, em 2001 e 2014, para a região Sudeste. 
2001 2014 

Cana 31,0% Cana 37,2% 
Café 13,6% Café 20,4% 
Laranja 12,1% Soja 7,5% 
Milho 7,5% Milho 6,6% 
Batata   5,3% Laranja 6,0% 
Soja 5,0% Tomate 4,4% 
Demais 25,5% Demais 17,9% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

Para região Centro-Oeste a pauta é a mais concentrada entre as regiões brasileiras: em 

2001, as 6 principais culturas responderam por 90% do total e, em 2014, este percentual foi de 

95%. Ademais, apenas a soja representou quase 60% do VBP da região em 2014 (Tabela 4). 
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O milho e a cana também apresentaram ganho de representatividade no período e a cultura 

com redução mais expressiva de representatividade foi o algodão. Vale frisar, que a redução 

da participação deste produto ocorreu mesmo com a expansão real de 215% no VBP agrícola 

na região, dado o crescimento mais expressivo para as demais culturas.  

Tabela 4 – Distribuição do VBP entre culturas, em 2001 e 2014, para o Centro-Oeste. 
2001 2014 

Soja 48,8% Soja 59,7% 
Algodão 16,5% Milho 13,8% 
Milho 11,4% Cana 12,0% 
Cana 6,1% Algodão 7,2% 
Arroz 4,1% Feijão 1,5% 
Feijão 2,9% Mandioca 1,0% 
Demais 10,1% Demais 4,7% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

A região Nordeste apresenta a estrutura mais diversificada da receita agrícola. Em 2001, 

os seis principais produtos agrícolas da região responderam por 60% do VBP da região, e, em 

2014, por 65%. Nesta região, outras atividades, além das grandes culturas de exportação, 

ganham relevância no VBP, como mandioca, feijão, cacau, e frutas como banana e mamão. 

Comparando-se 2001 e 2014, foi expressivo o ganho de representatividade da soja e do 

algodão e, em contraponto, à redução da participação da cana. 

Tabela 5 – Distribuição do VBP entre culturas, em 2001 e 2014, para a região Nordeste. 
2001 2014 

Cana 24,1% Soja 18,9% 
Mandioca 9,7% Cana 16,7% 
Banana 9,0% Algodão 10,0% 
Soja 7,9% Milho 8,6% 
Feijão 5,7% Mandioca 6,0% 
Milho 4,8% Banana 5,5% 
Arroz 3,9% Feijão 3,1% 
Mamão 3,7% Café 2,8% 
Cacau 3,5% Cacau 2,6% 
Demais 27,7% Demais 26,0% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

Na região Norte foi notável a dinâmica referente à soja. A cultura, que em 2001 respondia 

por apenas 3% do VBP agrícola da região, apresentou ganho de participação de 22 p.p., 

chegando em 2014 com uma parcela de 25%. Este movimento pautou-se, principalmente, na 

expansão da fronteira agrícola e produtividade no Tocantins. Frisa-se ainda, que a mandioca 

se manteve como o principal produto da pauta da região no período.  
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Tabela 6 – Distribuição do VBP entre culturas, em 2001 e 2014, para a região Norte. 
2001 2014 

Mandioca 25,4% Mandioca 26,2% 
Arroz 14,8% Soja 25,4% 
Banana 12,6% Banana 7,0% 
Milho 9,1% Milho 6,2% 
Pimenta-do-reino 5,9% Cacau 5,3% 
Abacaxi 4,6% Arroz 4,7% 
Café 4,6% Pimenta-do-reino 3,8% 
Feijão 3,8% Abacaxi 3,6% 
Cana 3,5% Cana 3,6% 
Soja 3,3% Melancia 2,6% 
Demais 12,5% Demais 11,7% 
Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) 

3. Metodologia 

3.1. Modelo de shift-share e dados utilizados 

Para quantificar as fontes de crescimento do valor da produção da agricultura nacional 

e das cinco grandes regiões, no período de 2000 a 2014, foi utilizado o modelo de shift-share. 

Entre os benefícios que este método proporciona, destaca-se a capacidade de modificação e 

adaptação da técnica, com vistas ao problema em questão. Especificamente neste trabalho, o 

referencial adotado baseou-se em Shikida & Alves (2001) e Silva et al. (2013), sendo a 

evolução do Valor Bruto da Produção Agrícola (VBP) nacional decomposta em três efeitos: 

Efeito área colhida (EA), efeito rendimento médio (ER) e efeito preço médio (EP).  

O EA indica mudanças no VBP decorrentes de variações na área cultivada, mantidas 

constantes todas as demais variáveis. O ER mensura a alteração no VBP atrelada a variações 

na produtividade da terra, mantidos preços e área colhida constantes. Analogamente, o EP 

indica as variações no VBP ligadas a mudanças nos preços, considerados fixos a área e a 

produtividade. Ressalta-se que a mudança na produtividade pode refletir mudanças 

tecnológicas, técnicas e de capital humano (Shikida & Alves, 2001). Matematicamente, tem-

se, com base em Silva et al. (2013), que o VBP total da agricultura no período inicial (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0) 

e final (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡) define-se pelas expressões (1) e (2): 

  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0 = 𝐴𝐴0. 𝑅𝑅0. 𝑃𝑃0     e    𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝑡𝑡  (1) e (2) 

em que 𝐴𝐴 é a área colhida, 𝑅𝑅 o rendimento e 𝑃𝑃 o preço, 0 o período incial e 𝑡𝑡 o período final. 

Define-se ainda, qual seria o VBP no período final caso apenas a área tivesse variado (3), e 

qual seria o VBP no período final caso área e rendimento tivessem variado (4): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅0. 𝑃𝑃0 e  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑡𝑡. 𝑃𝑃0          (3) e (4) 
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Considerando-se as expressões (1) e (2), é possível definir a variação total no VBP da 

agricultura como em (5): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0 = (𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝑡𝑡) − (𝐴𝐴0. 𝑅𝑅0. 𝑃𝑃0)    (5) 

A expressão (5), adicionando-se e subtraindo-se 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴 e 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴 , pode ser 

recorganizada da seguinte forma: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0 = (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0) + (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴 ) + (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴 )      (6) 

em que i) 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0 representa a variação no VBP no período, alterando-se apenas a 

área; ii)𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴  a variação no VBP no período variando-se apenas a produtividade, 

ou rendimento; iii) 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴 representa a variação modificando-se apenas o preço. 

Assim como em Alves & Shikida (2001) e Silva et al. (2013), os resultados deste 

trabalho são apresentados em forma de taxas anuais de crescimento. Com isso os efeitos, 

individualmente, representam a porcentagem da mudança no valor de produção. Para tal, 

seguiu-se o procedimento: dividir ambos lados da equação (6) por ( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0 ), e 

multiplicar, ambos os lados, por 𝑟𝑟 = [√𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑉𝑉0

𝑡𝑡 − 1] . 100, sendo t o total de anos analisados no 

período e r a taxa anual média de variação do VBP, em porcentagem. A expressão resultante 

será, conforme (7): 

𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴−𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡− 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0
. 𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴−𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐴𝐴

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡− 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0
. 𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡− 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃0
. 𝑟𝑟   (7) 

Ou, renomeando os termos:  𝑟𝑟 = 𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝑅𝑅 + 𝐸𝐸𝑃𝑃 . Então, tem-se os efeitos área, 

rendimento e preço apresentados como taxas médias de crescimento anual, que somadas 

correspondem a variação anual do VBP (Silva et al, 2013). 

Os dados empregados nesta etapa do estudo foram obtidos da pesquisa de Produção 

Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As 

estatísticas do valor bruto de produção, da área colhida e do volume de produção foram 

coletadas diretamente do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Já o preço 

médio para os diferentes agregados analisados (estados e regiões) foi obtido “implicitamente”, 

pela relação entre valor bruto de produção e o volume de produção. Na sequência, todos os 

valores monetários foram deflacionados pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

3.2.  Modelo Econométrico e dados utilizados 

Tendo em vista o objetivo desta etapa do presente estudo, de avaliar empiricamente a 

relação entre as dinâmicas doméstica e externa e os movimentos do produto agrícola regional 

no período analisado, analisando de que forma se deu o padrão de escoamento da produção 
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em termos regionais, foram selecionadas variáveis explicativas relacionadas às demandas 

externa e interna e, também, para controle de choques de oferta. Além das variáveis 

explicativas, visando lidar com possíveis vieses relacionados a variáveis/características não 

observáveis, foram incluídos controles adicionais, sendo estimadas quatro diferentes versões 

do modelo. No modelo “FE 1” foram incluídos apenas efeitos fixos municipais (𝑐𝑐𝑖𝑖 ); no 

modelo “FE 2”, além destes foram incluídas tendências temporais específicas a cada estado 

(𝜑𝜑𝑒𝑒𝑡𝑡), sendo 𝜑𝜑𝑒𝑒 o parâmetro específico para cada um destes para a tendência temporal; no 

modelo “FE 3”, adicionou-se ainda uma tendência temporal geral homogênea para todos os 

municípios (𝜑𝜑𝑡𝑡). Finalmente, no modelo “FE 4”, permitiu-se que os coeficientes estimados 

para as variáveis climáticas de controle fossem heterogêneos entre os estados.  

Os efeitos fixos e as tendências temporais podem controlar fatores não observáveis que 

estejam potencialmente correlacionados às variáveis explicativas, tanto de variação na média 

entre unidades cross-section, quanto na média de cada unidade cross-section ao longo dos 

anos, evitando vieses nas estimativas dos parâmetros (Auffhammer et. al, 2012). De acordo 

com aspectos supramencionados, o modelo econométrico mais completo (FE 4) estimado é 

definido de acordo com a eq. (1): 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝜑𝜑𝑡𝑡 + X𝑖𝑖𝑖𝑖β𝑟𝑟 + Z𝑖𝑖𝑖𝑖γr + 𝐖𝐖𝒊𝒊𝒊𝒊𝛅𝛅𝐞𝐞 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

A variável 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖  representa o valor de produção real (R$ bilhões de 2010), para cada 

município i e ano t. X𝑖𝑖𝑖𝑖 é a variável explicativa relacionada à dinâmica externa (importações 

mundiais em reais) e 𝛽𝛽𝑟𝑟 são os parâmetros para estas, que são heterogêneos e específicos a 

cada grande região (r). Z𝑖𝑖𝑖𝑖 é a variável relacionada à dinâmica interna (PIB nacional), para 

cada município e ano e 𝛾𝛾𝑟𝑟 é os parâmetro para esta, também heterogêneo entre as regiões. 𝐖𝐖𝒊𝒊𝒊𝒊 

é o vetor de variáveis de controle dos choques de oferta (precipitação total anual, temperatura 

máxima média anual e temperatura mínima média anual), para cada município e ano e 𝛿𝛿𝑒𝑒 são 

os parâmetros para estas variáveis, discriminados para os estados. Todas as variáveis 

explicativas e a variável dependente estão expressas em logaritmos naturais. 

No caso do valor da produção agrícola anual real, foram coletados dados municipais de 

valor da produção na PAM – IBGE (2016), contemplando o total para lavouras temporárias e 

permanentes. Estes valores foram deflacionados para preços de 2010 por meio do IGP-DI. A 

taxa de câmbio e as importações mundiais totais foram coletadas no IPEA-data, sendo a 

primeira em Reais por Dólares (R$/US$), e a segunda, em US$ bilhões de 2010 (deflacionado 

pelo IPC – Estados Unidos, também obtido no IPEA-data). Tais variáveis foram utilizadas de 
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forma homogênea para todos os municípios, variando apenas de forma temporal. Quanto ao 

PIB brasileiro per capita, a preços constantes, foi obtido no IPEA-data.  

No caso das variáveis climáticas, foram utilizados os dados disponibilizados por Xavier 

et al (2015), sendo estes compilados pelos autores do presente trabalho. Os dados de 

precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima são, originalmente, mensais, com 

resolução de 0,25 graus por 0,25 graus, disponibilizados no formato NetCDF e interpolados 

para todo o território brasileiro. Os dados foram extraídos, anualizados e relacionados a cada 

município por meio do software R, sendo a extração para municípios feita por meio do 

método de interpolação bilinear.   

4. Resultados e Discussão 

4.1. Resultados gerais do modelo Shift-Share 

Na Tabela 6 apresenta-se a decomposição do crescimento do VBP agrícola das cinco 

grandes regiões, assim como do total nacional, na comparação entre 2001 e 2014. O VBP da 

agricultura brasileira cresceu à taxa média de 4,43% a.a. no período, com destaque para os 

ganhos proporcionados pelo avanço da área colhida (2,91% a.a. para o EA) e de produtividade 

(2,74% a.a. para o ER). Dentre outros fatores, estes ganhos foram capazes de proporcionar 

preços reais relativamente estáveis no período, colaborando para o controle da inflação. No 

período, o Efeito Preço (EP) contribuiu com taxa negativa de 1,22% a.a.  

Tabela 6 - Decomposição do crescimento do VBP da agricultura para as cinco grandes 
regiões geográficas do Brasil (2001 a 2014). 

 
EA ER EP VT 

Centro Oeste 6,48 5,47 -3,94 8,01 
Norte 1,91 2,90 1,71 6,52 
Nordeste 1,21 0,37 2,20 3,78 
Sul 1,60 1,35 0,55 3,50 
Sudeste 2,13 4,21 -3,41 2,93 
Brasil 2,91 2,74 -1,22 4,43 

Notas: valores expressos em taxas de crescimento anuais; EA: Efeito Área; ER: Efeito 
Rendimento; EP: Efeito Preço; VT: Efeito Total, crescimento médio do VBP. 

Na região Centro-Oeste, o crescimento da receita agrícola foi o mais acentuado. Esse 

crescimento se deu em meio a um cenário de preços decrescentes, tendo o EP impactado 

negativamente (-3,94% a.a.). Em contrapartida, os efeitos área e rendimento tiveram 

desempenhos anuais expressivos. Desagregando o EP para esta região, verificou-se que pesou 

sobre a receita obtida pelos agricultores, principalmente, a redução real de preços para o 

milho e o algodão, de 25%, 15%, respectivamente, entre 2001 e 2014 (com base nos preços 
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Figura 2 - Distribuição e expansão da área colhida da soja na região Centro-Oeste. 

calculados implicitamente neste artigo). Para o valor de receita total gerado pela agricultura 

da região em 2001 e 2014, estes produtos responderam por 23%, de modo que, as dinâmicas 

de preços destes produtos são relevantes como balizadoras da receita média regional.  

O EA da região Centro-Oeste, de +6,48% a.a., foi o mais expressivo entre as regiões. 

Especificamente para a soja, que respondeu por 58% da área colhida na região em 2014, o 

crescimento de área no período foi de 143%. Na Figura 2, é possível observar a distribuição e 

expansão da área colhida da cultura nesta região. De modo geral, o aumento de área no 

período se deu via intensificação na parte sul de Goiás e no eixo central do Mato Grosso do 

Sul, regiões que já se destacavam em 2001, e, principalmente, por meio de expansão da 

fronteira agrícola no Mato Grosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base em IBGE (2015) via DataSus. 

Sabendo-se que grande parte da soja brasileira se destina à exportação, deve-se 

destacar a tendência de alta dos preços internacionais do produto nos anos 2000. Segundo 

Vicente (2002), esta distinção é importante, visto que a produção e decisões de plantio de 

produtos exportáveis são influenciadas pela dinâmica dos mercados internacionais, diferente 

do que ocorre para produtos destinados ao mercado doméstico, em que a demanda local e 

políticas governamentais são os principais determinantes. Este movimento para a soja ajudou 

a amenizar em certa medida o impacto negativo do EP sobre o faturamento dos produtores.  

Ainda no contexto do EA, também se destacou a expansão de área para o milho, de 

218% entre 2001 e 2014. Este produto respondeu por 26% da área colhida na região em 2014. 

O ER também foi acentuado na região Centro-Oeste, +5,47% a.a., e, para este efeito, a 

dinâmica desvinculou-se da cultura da soja, cuja expansão de produtividade entre estes anos 

foi de 2,9% no total. Então, considerando-se tanto a representatividade da cultura, quando o 
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crescimento do rendimento no período, destacou-se o milho, com elevação de 38% na medida 

de produção por hectares. Este movimento para o milho, acentuado nos anos 2000, está 

vinculado a expansão da 2ª safra para a cultura. Na safra 2000/2001, a safrinha respondeu por 

12,5% da produção de milho na região Centro-Oeste, já na safra 2013/14, este percentual se 

expandiu expressivamente, para 64,5% do total produzido (segundo dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento - Conab (2015)). Segundo Cruz et al (2010), o sucesso da 

safrinha, que em diversos anos e regiões tem apresentado produtividade superior à da 1ª safra, 

tem sido possibilitado, entre outros, pelo conhecimento e desenvolvimento de tecnologias por 

parte das entidades brasileiras de pesquisas direcionadas ao setor agrícola. 

Como se observa na Tabela 6, na região Norte o VBP foi influenciado positivamente 

pelos três efeitos (EA, ER e EP). Analisando este resultado em conjunto com o observado na 

Tabela 5, percebe-se a relevância da expansão sojícola para a região. Em 2001, a cultura 

respondia por 3% do VBP e chegou em 2014 com uma parcela de 25%, movimento pautado 

na expansão da fronteira agrícola e produtividade no Tocantins. Estes números explicitam o 

movimento de expansão da fronteira agrícola observado recentemente em direção à região do 

MATOPIBA. Segundo Aguiar et al (2013), recentemente, a produção agropecuária deslocou-

se para esta região, de elevada aptidão agrícola e que, até então, ainda se encontrava coberta 

por cerrados. Segundo os autores, o diferencial de produtividade da soja entre esta região 

(MATOPIBA) e a média nacional tem reduzido nos últimos anos, de modo que na década de 

2000 as produtividades foram quase iguais, e consideradas expressivamente elevadas na 

comparação com outros importantes países produtores internacionais.  

Ademais, chama a atenção o desempenho da região devido ao curto período de tempo 

em que esta desenvolveu uma atividade agrícola de alta eficiência em uma região com 

limitada infraestrutura. Diversos fatores podem explicar esta dinâmica, além do impulso via 

demanda dado com a elevação das cotações internacionais das commodities agrícolas a partir 

da safra 2005/06: as características destas áreas, que são planas, extensas, com solos 

potencialmente produtivos, disponibilidade de água, dias longos e elevada intensidade de sol; 

o desenvolvimento de novas variedades adaptadas às condições locais; e, a gestão 

profissionalizada das propriedades rurais e segmentos a montante e a jusante na região, com o 

nível de coordenação vertical entre os elos da cadeia produtiva sendo bem superior ao 

observado em outras regiões do País  (Aguiar et al, 2013). Segundo Fornaro (2012), 

certamente, nos últimos anos, o cultivo da soja caracteriza-se por ser a atividade mais 

dinâmica do Tocantins. Para o autor, também impactaram no bom desempenho da produção 

agrícola no estado, que essencialmente volta-se à exportação, a localização estratégica, sendo 
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próxima aos portos de exportação do Norte e Nordeste; os incentivos fiscais e de 

infraestrutura; e a instalação no estado de grandes empresas do agronegócio.  

No caso da região Nordeste, tem-se como componentes os três estados, além do 

Tocantins, que comtemplam a região MATOPIBA (Maranhão, Piauí e Bahia), cuja dinâmica 

foi explicitada no tópico anterior. Nesta região, assim como no Norte, todos os três efeitos 

impactaram positivamente na evolução do VBP. Ainda que menos expressivo que o EP, o EA 

(1,21% a.a.) também foi relevante para explicar o crescimento anual do VBP acumulado pela 

região. Desagregando o EA para as principais culturas, percebeu-se na região um movimento 

de relevante de substituição de área de culturas tradicionais (como feijão, castanha e 

mandioca) para as culturas da soja e milho. Para estas últimas, o crescimento de área entre 

2001 e 2014 foi de 167% e 23%, respectivamente.  

Segundo Sampaio et al (2006), a região Nordeste, na soja, é competitiva em custo, 

preço e qualidade. Para os autores, a instalação das indústrias de esmagamento Cargill e Ceval 

em Barreiras, favoreceram a expansão da cultura na região, ao possibilitar uma maior 

integração da cadeia produtiva. Ademais, a produção paralela de milho e algodão são fatores 

adicionais que auxiliaram na expansão da cultura, tendo em vista que esta atua na redução de 

risco e custo. Os autores citam ainda, que por se tratar de uma área extensa e homogênea, o 

Cerrado permite ganhos de escala na geração de tecnologia. Então, expressou-se em 

produtividade de forma intensa os avanços permitidos pela contribuição da EMBRAPA Soja 

na geração de cultivares, controle biológico de pragas, e outras. 

No caso da região Sudeste, a expansão anual do VBP foi a menos acentuada entre as 

regiões do País. Nesta região, enquanto o EP pesou sobre o desempenho da agricultura no 

período, os efeitos área e rendimento foram bastante positivos. Especificamente em relação ao 

rendimento das lavouras, o ER na região só não foi maior que o observado no Centro-Oeste. 

Apesar da expressiva concentração da agricultura desta região na produção canavieira, os 

ganhos de produtividade com os grãos (milho e soja) foram os principais impulsos ao ER. 

Já no que tange ao EA na região, também bastante positivo, a expansão da lavoura da 

cana foi determinante. Segundo Gilio (2015), fatores como a queda de preços de grãos, 

câmbio valorizado, elevação da remuneração da cana-de-açúcar e a implantação de novas 

usinas, entre 2004 e 2008, impulsionaram um movimento de transição de culturas na região 

Centro-Sul. Este movimento se deu por meio da incorporação de novas áreas, principalmente 

oriundas da substituição de áreas de plantio de café, culturas alimentares tradicionais e/ou 

áreas de pastagens. Apesar da hegemonia da cana da região, a área colhida de soja também 

apresentou crescimento relevante, de 66% entre 2001 e 2014. Segundo Barbosa e Martins 
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(2013), a alta liquidez da soja no mercado internacional intensificou esse movimento, diante 

da forte demanda tanto pelo grão quanto por seus derivados, atrelada ao crescimento de 

consumo de alimentos e de biocombustíveis (como biodiesel) em termos globais. 

Conforme observado na Tabela 7, na região Sul os três efeitos foram positivos, com 

destaque para a expansão de área e produtividade. Para área, a expansão da soja exerceu o 

principal impacto, seguida pelo crescimento da área com trigo. Para essas culturas, a expansão 

de área foi de 76% e 64%, respectivamente. Mesmo diante da destacada expansão da fronteira 

agrícola da cultura da soja em direção ao cerrado, a região Sul mantém-se como relevante 

produtora no contexto nacional em termos absolutos. Em 2014, de acordo com dados do 

IBGE (2016), os estados Paraná e Rio Grande do Sul configuraram-se na 2ª e 3ª posição no 

ranking dos principais estados em área colhida de soja no Brasil, ficando atrás apenas do 

Mato Grosso. Segundo Campos (2012), algumas características podem ser levantadas para 

explicar o papel tradicional da região Sul no cultivo da soja, sendo que até a década de 1980 

os estados da região eram responsáveis por 98% da produção nacional: semelhança do 

ecossistema da região e do sul dos Estados Unidos, o que favoreceu a transferência da cultura 

para o nosso País; aparecimento de um sistema de cooperativas, dinâmico e eficiente, que deu 

apoio ao desenvolvimento da cadeia da soja na região; facilidade para a mecanização da 

cultura; instalação de órgãos de pesquisa federais e estaduais, como a Embrapa/Soja unidade 

Londrina, com apoio da iniciativa privada; entre outros.  

Já no que diz respeito ao milho, houve relevante redução de 27% de área na 

comparação entre 2001 e 2014, e o produto passou a representar 18% da área total com 

lavouras na região em 2014, frente a expressivos 32% observados em 2001. Esta redução é 

influenciada pela escolha dos anos de análise, sendo que, especificamente em 2014, houve 

forte redução de área para o milho primeira safra, especialmente nos estados da região Sul – 

tal viés influenciou também os resultados de expansão da soja na região. Segundo a Conab 

(2014), alguns fatores podem ser mencionados de modo a explicar essa redução: relação 

favorável dos preços da soja em relação ao milho (concorrentes no que diz respeito à primeira 

safra); elevados custos de instalação da lavoura e maior risco associado às condições 

climáticas, especificamente em Santa Catarina. 

Quanto ao ER, houve expansão de produtividade na comparação entre os anos para as 

quatro principais culturas em termos de área na região: soja, milho, trigo e arroz (em 

sequência). Para essas culturas, os ganhos de rendimento (toneladas/hectare) foram de 4%, 

47%, 10% e 35%, respectivamente.  
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4.2. Resultados preliminares do modelo econométrico 

Neste item são apresentados os resultados preliminares das estimativas da relação 

empírica entre a evolução do VBP regional agrícola e as dinâmicas interna e externa. As 

estimativas dos modelos “FE 1” a “FE 3” constam no Apêndice A. Na Tabela 7 estão as 

estimativas do modelo 4, considerado na análise desta seção. Nesta tabela: lnimprs representa 

as importações mundiais em reais, lnpibbr o PIB brasileiro real e lnprecip, lntmax e lntmin a 

precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima, todos em logaritmos neperianos.  

Tabela 7 – Resultados modelos econométricos estimados 
 FE Model 4 Erro Padrão 
CO#c.lnimprs 0.9211*** (0.0571) 
N#c.lnimprs 0.6309*** (0.0709) 
NE#c.lnimprs 0.8740*** (0.0314) 
S#c.lnimprs 0.7590*** (0.0211) 
SE#c.lnimprs 0.6165*** (0.0277) 
CO#c.lnpibbr 0.2733 (0.4570) 
N#c.lnpibbr 1.2592*** (0.4728) 
NE#c.lnpibbr 2.6444*** (0.2311) 
S#c.lnpibbr 1.0517*** (0.1446) 
SE#c.lnpibbr 1.7876*** (0.2176) 
Tendência por estado Sim  
Tendência Geral Sim  
Coefs. Heterogêneos Clima Sim  
_cons -23.6574***  
 (2.0735)  
N 76524  
r2 0.4094  

Standard errors in parentheses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

De modo geral, confirmou-se a hipótese de que esses movimentos atuam em 

magnitudes distintas entre as regiões do País. No que diz respeito à demanda externa, 

analisada via proxy importações mundiais convertidas para R$, esta apresentou relação 

positiva com o VBP para todas as regiões. Especificamente para a região Centro-Oeste, tem-

se a elasticidade estimada de maior magnitude (0,92). Apenas nessa região o efeito das 

importações mundiais se sobressaiu ao efeito do PIB nacional.  

No caso da região Centro-Oeste, comparando-se os anos inicial e final da análise, tem-

se que o aumento real do VBP da soja representou expressivos 66% do aumento do VBP 

agrícola total da região (dados IBGE, (2016)). Paralelamente, observa-se pela Figura 3 que o 

movimento de exportação predominou como destino deste produto no período analisado, 

tendo a participação do volume exportado crescido em relação à participação do consumo 
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interno. Tal dinâmica pode explicar a alta elasticidade do VBP da região frente a demanda 

global.  

 
Figura 3 – Share do consumo interno e das exportações no total consumido/exportado de 
soja no Brasil, entre 2001/2002 e 2014/2015. 
Fonte: Elaboração dos autores com base em Conab (2016) 

Para a região Sul, cenário semelhante foi observado, com o aumento real do VBP da 

soja representando 68% do aumento do VBP agrícola total da região (dados IBGE, (2016)), 

explicitando o papel de destaque do mercado externo no escoamento da produção regional 

total da agricultura. Para esta região, o impacto no PIB nacional apresentou a segunda menor 

magnitude entre as regiões (apenas no Centro-Oeste a elasticidade estimada foi inferior), de 

modo que as elasticidades frente às demandas interna e externa apresentaram coeficientes 

relativamente próximos (quando se comparando com as demais regiões).  

Já no que diz respeito à região Norte, a dinâmica do VBP vinculou-se de forma mais 

intensa à dinâmica do mercado interno. Nesta, o coeficiente estimado para a demanda interna 

supera a elasticidade frente à demanda externa em maior magnitude do observado para a 

região Sul, embora tal diferença não seja tão expressiva quanto à observada para as regiões 

Sudeste e Nordeste. Nesta, o aumento real do VBP com a soja representou 41% do aumento 

total do VBP, e com a mandioca, 26%. Enquanto parte relevante da soja destina-se à 

exportação, a dinâmica para mandioca vincula-se à demanda local.  

Na região Sudeste, o aumento real do VBP com a cana-de-açúcar representou 51% do 

aumento total do VBP agrícola da região, o que pode explicar o fato de que a elasticidade do 

valor da produção agrícola da região frente à demanda externa tenha sido a de menor 

magnitude entre as estimadas para as cinco grandes regiões e, ao mesmo tempo, a elasticidade 

frente ao PIB nacional tenha sido a segunda mais elevada. Analisando-se a dinâmica da cana-

de-açúcar pelos seus subprodutos, tem-se que na média entre as safras 2007/2008 e 

2016/2017, de acordo com dados da Conab (2016), mais de 50% da cana destinou-se a 

produção de etanol (anidro e hidrato), frente à produção açucareira. Quanto aos etanóis, 
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destinam-se primordialmente ao mercado doméstico, de modo que sua dinâmica de produção 

tem como determinante a demanda local.  

No caso da região Nordeste, foi observada a elasticidade de maior magnitude frente ao 

PIB nacional. Comparando-se os anos inicial e final da análise, tem-se que o aumento real do 

VBP da soja representou 34% do aumento do VBP agrícola total da região. O restante do 

aumento vinculou-se a produtos mais voltados ao mercado externo, como cana, milho, e 

outros produtos diversificados. 

5. Conclusões 

Ao utilizar a abordagem de shift-share, pôde-se identificar, para a média da agricultura 

nacional, que o padrão de crescimento do faturamento foi marcado por contribuições 

relevantes de avanços de área e produtividade. Em contrapartida, os movimentos de preço 

atuaram de modo negativo na evolução do VBP. Com uma dinâmica de produção agrícola em 

crescimento expressivo aliada a preços reais de alimentos relativamente estáveis, tem-se um 

importante fator que contribuiu para o controle da inflação e manutenção do poder de compra 

da população no período analisado.  

Assim como esperado, a heterogeneidade regional da agricultura brasileira é verificada 

também no padrão de crescimento do VBP. Ainda que para as cinco regiões o VBP tenha 

apresentado crescimento no período, em termos de magnitude Centro-Oeste e Norte se 

destacaram. Para a primeira, tanto a expansão de área quando de rendimento das lavouras 

foram essenciais para o desempenho observado, e o preço contribuiu negativamente. Quanto à 

área, destaca-se a intensificação do uso com soja no sul de Goiás e no eixo central do Mato 

Grosso do Sul, e, principalmente, a expansão da fronteira agrícola no Mato Grosso. Quanto à 

produtividade, a cultura do milho destacou-se na região, influenciada, sobretudo, à expansão 

da 2ª safra para a cultura.  

Já na região Norte, os três efeitos foram positivos, principalmente o efeito dos ganhos 

de produtividade. Nesta região, ressalta-se a expansão de área e rendimento da soja, com 

destaque para o Tocantins. Tanto a expansão da fronteira agrícola na região, quanto os ganhos 

de produtividade – que hoje é considerada expressivamente elevada – foram possibilitados 

também pelo desenvolvimento de variedades adaptadas, pelo carácter empresarial de gestão 

das propriedades rurais, e pela expansão dos elos a jusante do agronegócio na região.  

As regiões Nordeste e Sul apresentaram crescimento médio do VBP em magnitudes 

similares (+3,78% a.a. e +3,5% a.a, respectivamente). Para a primeira, área e preço foram os 

fatores de maior impacto e, para a segunda, área e produtividade. No caso do Nordeste, 
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observou-se certa substituição de área de culturas tradicionais (como feijão, castanha e 

mandioca) para as culturas da soja e milho.  Para a região Sudeste, o padrão de crescimento 

foi marcado por ganhos expressivos de produtividade, contribuição também positiva da 

expansão da fronteira agrícola, e efeito negativo de preços. No que tange ao efeito área, a 

expansão da lavoura da cana foi determinante.  

Analisando-se à vinculação das variações do VBP em nível regional com as 

importações mundiais e o PIB nacional, confirmou-se a hipótese de que esses movimentos 

atuam em magnitudes distintas entre as regiões do País. A região Centro-Oeste foi a única que 

apresentou elasticidade estimada para dinâmica externa em maior magnitude que para 

dinâmica interna. E para a região Sul, a diferença entre estas elasticidades foi a mais reduzida, 

ainda que tenha predominado a relação com a dinâmica interna. Tem-se que o elevado peso 

do crescimento do VBP da soja no crescimento do VBP total para estas regiões explica tal 

relação. Para as demais regiões, produtos vinculados ao mercado doméstico também 

apresentaram relevância ao se explicar o crescimento do VBP total agrícola. Para a região 

Norte, tem-se à mandioca; para o Sudeste a cana-de-açúcar; e, para o Nordeste, cana, milho e 

outros produtos diversos.  
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APÊNDICE A: 
Tabela A1 – Resultados modelos econométricos FE1 a FE 3 
 

 FE Model 1 FE Model 2 FE Model 3 
CO#c.lnimprs 1.1128*** 0.9581*** 0.9581*** 
 (0.0439) (0.0558) (0.0558) 
N#c.lnimprs 0.7981*** 0.7264*** 0.7264*** 
 (0.0477) (0.0603) (0.0603) 
NE#c.lnimprs 0.6661*** 0.9087*** 0.9087*** 
 (0.0241) (0.0293) (0.0293) 
S#c.lnimprs 0.9142*** 0.9336*** 0.9336*** 
 (0.0167) (0.0209) (0.0209) 
SE#c.lnimprs 0.6413*** 0.6333*** 0.6333*** 
 (0.0213) (0.0263) (0.0263) 
CO#c.lnpibbr 1.9073*** 0.0922 0.0922 
 (0.1072) (0.3613) (0.3613) 
N#c.lnpibbr 2.1406*** 1.2553*** 1.2553*** 
 (0.1208) (0.3659) (0.3659) 
NE#c.lnpibbr 1.0414*** 4.0931*** 4.0931*** 
 (0.0584) (0.2049) (0.2049) 
S#c.lnpibbr 1.3978*** 1.6340*** 1.6340*** 
 (0.0389) (0.1417) (0.1417) 
SE#c.lnpibbr 1.8767*** 1.8758*** 1.8758*** 
 (0.0511) (0.1840) (0.1840) 
lnprec 0.5519*** 0.5208*** 0.5208*** 
 (0.0175) (0.0172) (0.0172) 
lntmax 0.2391 -0.0305 -0.0305 
 (0.1790) (0.1800) (0.1800) 
lntmin -1.0000*** -0.8080*** -0.8080*** 
 (0.1099) (0.1156) (0.1156) 
Tendência por estado Não Sim Sim 
Tendência Geral Não Não Sim 
Coefs. Heterogêneos Clima Não Não Não 

    
_cons -24.1028*** -36.3371*** -36.3371*** 
 (0.6239) (1.8071) (1.8071) 
N 76524 76524 76524 
r2 0.3682 0.3827 0.3827 
F 1277.7409 . . 
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Resumo 
Este estudo busca avaliar o efeito da expansão do setor sucroenergético sobre 
indicadores sociais dos municípios brasileiros de São Paulo e Goiás. Para tal, se 
construiu um painel com dados de todos os 891 municípios dos dois estados, entre os 
anos de 2005 e 2011, e se utilizou o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM) como indicador síntese de situação socioeconômica. Por meio de um modelo de 
painel espacial dinâmico, com o uso do Método de Momentos Generalizado em Sistema 
(GMM-SYS), verifica-se que o efeito positivo do setor está associado à presença da 
usina de moagem, tanto no próprio município quanto em proximidades.  
Palavras-chave: Bioenergia; Cana-de-açúcar; Etanol, Painel espacial dinâmico. 
 
 
1. Introdução 

A cultura canavieira tem grande importância na formação histórica da economia 

brasileira e na sua inserção no mercado mundial. Atualmente, o Brasil é maior produtor 

de cana-de-açúcar (632 milhões de toneladas/ano – safra 2014/2015) e exportador 

mundial (US$ 10,36 bilhões/FOB em 2014) de açúcar e etanol, atividades em que o 

Brasil apresenta grande vantagem comparativa na produção (UNICA, 2016). 

Desde a cessão da intervenção governamental na produção do setor sucroenergético 

em 1999, e o surgimento dos carros flex no mercado brasileiro em 2003, capazes de 

utilizar qualquer combinação arbitrária de etanol e gasolina como combustível, se 

verificou um grande crescimento da demanda por etanol combustível e açúcar, 

acompanhado pela perspectiva de criação de um mercado global de etanol, com o 

comprometimento de vários países, importantes consumidores de combustíveis fósseis 

como Estados Unidos e China, de adoção da mistura de etanol à gasolina, em função da 

necessidade de redução da emissão de gases do efeito estufa (GEE) e desenvolvimento 

de uma nova matriz energética renovável, compromissos ratificados no protocolo de 

Kyoto que entrou em vigor em 2005 (REN, 2012). Segundo Conejero et al. (2010), 

projeções há época indicavam que para serem colocadas em prática tais metas de uso do 
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etanol, seriam demandados mundialmente cerca de 200 bilhões de litros de etanol até 

2020.  

Posto isso, na paisagem agrícola brasileira se observou a significativa ampliação do 

cultivo canavieiro por meio da incorporação de novas áreas, principalmente oriundas da 

substituição de áreas de plantio de café, culturas alimentares tradicionais e/ou áreas de 

pastagens (Gonçalves, 2009). Mesmo no atual ciclo de crise do setor sucroenergético, 

observado desde 2009 e que vem que impactando negativamente  sobre o setor, com o 

fechamento de unidades produtivas1, as vendas de etanol hidratado, a área total plantada 

em hectares de cana-de-açúcar passou de 4.879.841 hectares, ou 9,4% das áreas 

brasileiras destinadas à lavouras temporárias e permanentes em 2000, para 10.472.169 

hectares em 2014, chegando à representatividade de 14,5% da área total, tendo a 

proporção de cana-de-açúcar destinada a açúcar ou etanol se mantido quase constante, 

apresentando pouca oscilação no período (IBGE, 2016; CONAB, 2016). 

Historicamente concentrada no Nordeste, Sudeste e Sul do país, destaca-se na 

dinâmica recente de expansão do setor o crescimento sobre sobre novas áreas de cultivo 

em regiões do Sudeste e Centro-Oeste do País. Shikida (2013) avalia a expansão mais 

proeminente da cultura da cana-de-açúcar no Centro-Oeste, em comparação a outras 

regiões, vem ocorrendo principalmente em virtude da saturação de áreas tradicionais e 

consequente elevação dos custos da terra (particularmente em São Paulo); decadência 

de regiões de tradição secular no setor, como o Nordeste, especialmente em 

Pernambuco; existência de grandes extensões de terra; zoneamento agroecológico que 

favorece especialmente o Centro-Oeste; topografia favorável; entre outros aspectos. 

Diante deste contexto de transformação nas áreas rurais brasileiras, decorrentes, 

entre outros aspectos, do crescimento da bioenergia, há uma demanda por estudos que 

avaliem os impactos decorrentes deste processo, sob aspectos ambientais, econômicos e 

sociais (Mangoyana et al., 2013; Ribeiro, 2013;). Em nível nacional, várias evidências 

na literatura sugerem que a expansão da agroindústria sucroenergética vem gerando 

benefícios líquidos ao país, sobretudo na geração de emprego, renda, e no balanço de 

emissões de gases de efeito estufa (Moraes, 2007; Toneto-Jr. & Liboni, 2008; Hoffman, 

2006; Chagas et al., 2012; Satolo & Bacchi, 2013; Moraes et al.,2016; Gilio & Moraes, 

                                                           
1 Sobre o desenvolvimento e a crise do setor, recomenda-se a leitura de Moraes e Bacchi (2014)  
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2016). Já em nível regional de análise, por vezes encontramos divergências com relação 

às conclusões acerca dos benefícios socioeconôcicos gerados nas regiões produtoras. 

Satolo e Bacchi (2013) avaliam os efeitos da expansão canavieira no estado de São 

Paulo, por meio dos impactos no PIB real per capita dos municípios paulistas. Com o 

uso de um modelo de painel espacial dinâmico, o estudo evidencia a existência de uma 

relação positiva sobre o nível de renda per capita e sobre sua distribuição. Moraes et al. 

(2016) realizam uma avaliação com metodologia similar, expandindo-se a análise para 

abranger toda a região Centro-Sul do país. As evidências encontradas são convergentes 

com Satolo e Bacchi (2013), indicando que a produção de cana-de-açúcar e a existência 

de usinas de açúcar e de etanol têm impacto positivo sobre o PIB médio per capita não 

só dos municípios onde estão localizadas, sobre os municípios mais próximos. 

 Chagas et al. (2012) buscaram identificar os efeitos que a produção de cana-de-

açúcar tem sobre os indicadores sociais das regiões produtoras utilizando Índice de 

Desenvolvimento Humano municipal (IDH-M) como indicador síntese das condições 

sociais locais. Por meio do método de propensity score matching espacial, estes autores 

concluem que a presença do setor nos municípios avaliados não é relevante para 

determinar suas condições sociais, seja para melhor ou para pior.  

Bacchi e Caldarelli (2015) também empreenderam uma análise de dados em painel, 

buscando identificar as externalidades positivas relacionadas à expansão do setor 

sucroenergético por meio do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). 

Estes autores apresentam evidências de que a expansão do setor sucroenergético no 

estado de São Paulo gerou efeitos positivos sobre o emprego e a renda, mas não se 

observou impactos positivos expressivos sobre a saúde e a educação. Gilio e Moraes 

(2016) também avaliam os efeitos sobre o IFDM, mas de modo agregado, fazendo uso 

de um modelo de painel espacial dinâmico com o fim de se avaliar não apenas o efeito 

localizado sobre os municípios, mas também o “efeito transbordamento” sobre 

proximidades. Estes autores concluem efeito positivo da expansão do setor é associado 

à presença das usinas, sendo mais significativo sobre as proximidades do que para o 

próprio município onde as mesmas estão localizadas. 

Em outros estudos, de abordagem mais qualitativa, se reporta também a 

precariedade dos empregos gerados, os riscos a saúde dos trabalhadores rurais e as más 

condições de acolhimento do trabalhador imigrante, o que sugere a ocorrência de 
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impactos negativos em nível local, evidenciando que as regiões produtoras podem até 

arcar com algum ônus proporcionalmente maior que o bônus gerado pelo setor 

(Martinelli & Filoso, 2008; Ribeiro & Ficarelli, 2010; Galiano et al., 2012).  

Apesar da importância e das aparentes contradições em resultados (benefícios e 

malefícios localizados identificados), percebe-se ainda na literatura uma relativa 

escassez no número de estudos voltados à avaliação e análise dos impactos sociais 

decorrentes desse processo, em contraste com a maior exploração dos aspectos 

ambientais e econômicos (Gasparatos et al., 2013; Ribeiro, 2013; Mangoyana et al., 

2013; Gilio, 2015).  

Portanto, este presente estudo busca contribuir com a avaliação da relação entre a 

expansão do setor sucroenergético no Brasil e indicadores socioeconômicos em nível 

localizado, analisando os efeitos decorrentes da expansão canavieira recente e da 

presença de usinas sobre os municípios de duas importantes regiões produtoras 

brasileiras: o Estado de São Paulo, principal estado produtor brasileiro, e Goiás, estado 

do Centro-Oeste brasileiro e que abrange a grande parte expansão recente do setor. De 

modo mais particular, este trabalho avaliará o efeito socioeconômico por meio do índice 

Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), indicador síntese que acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros, conforme 

empreendido por Bacchi e Caldarelli (2015) e Gilio e Moraes (2016). Este presente 

estudo, portanto, trata-se de uma continuação do estudo realizado por Gilio e Moraes 

(2016), abarcando agora dados de municípios do estado de Goiás, ampliando-se o 

escopo de análise. Deste modo, o presente trabalho diferencia-se por buscar avaliar se 

os efeitos socioeconômicos, positivos ou negativos, também são verificados ao se 

considerar áreas brasileiras consideradas não tradicionais para o setor, como a região do 

Centro-Oeste brasileiro, onde se localiza o estado de Goiás.  

A hipótese norteadora deste estudo é que a expansão produtiva do setor 

sucroenergético também é geradora de desenvolvimento socioeconômico nas regiões 

produtoras em nível local, tanto sobre o município produtor quanto aos municípios 

próximos por meio de efeitos indiretos, assim como verificado na literatura em nível 

nacional, tanto para as áreas tradicionais, quanto para as áreas de expansão do setor. A 

avaliação considerou os efeitos diretos e indiretos dos setores agrícola e industrial, 

considerando dados de todos os municípios dos dois estados selecionados. 
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2. A dinâmica da expansão recente do cultivo de cana-de-açúcar 

Ao se observar o mapa da expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil entre os 

anos de 2005 e 2011 (Figura 1), observa-se um crescimento concentrado do setor 

sucroenergético principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Segundo Moraes e 

Zilberman (2014), a expansão ocorreu principalmente sobre estas áreas por apresentam 

condições climáticas e infraestrutura mais adequada à adaptação da cultura. Fatores 

como a queda de preços de grãos, câmbio valorizado, elevação da remuneração da cana-

de-açúcar e a implantação de novas usinas, verificados no período entre 2004 e 2008, 

também impulsionaram este movimento de transição de culturas, notadamente sobre a 

região Centro-sul (Silva-Neto, 2004; Castro et al., 2010). 

Figura 1 – Mapa da expansão da cultura canavieira nos municípios brasileiros: 
percentual de área destinada à agricultura ocupada pelas lavouras de cana-de-

açúcar (2005 e 2011)

 
Fonte: Gilio (2015), com base em dados do IBGE (2014). 

A expansão sobre áreas próximas às já tradicionais também se justifica pela alta 

especificidade locacional e temporal da cultura, uma vez que a cana-de-açúcar oriunda 

de áreas de mais de 50 km de distância da planta2 já é considerada economicamente 

inviável ao processo produtivo, pelos elevados custos de frete e da necessidade da cana 

ser esmagada rapidamente (em até 48h), sob o risco de perda da qualidade e potencial 

energético, além da necessidade de investimentos nas lavouras com prazo médio de 
                                                           
2 A quase totalidade das unidades esmagadoras de cana-de-açúcar (planta) produzem açúcar e etanol na 
mesma planta, além da cogeração de energia elétrica. Plantas que produzem somente etanol são 
conhecidas como “destilarias de etanol” e as que produzem somente açúcar são chamadas de “usinas de 
açúcar”. Neste trabalho abrange-se todas as plantas esmagadoras, sem qualquer distinção. 
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recuperação em cinco anos (Neves et al., 1998). As usinas para esmagamento da cana 

também são ativos muito específicos e de elevado valor, com realocação pouco 

provável para outras atividades.  

Na Tabela 1, verifica-se os quatro estados brasileiros que concentram a maior área 

em hectares destinada à lavoura temporária de cana-de-açúcar. Nota-se que São Paulo 

ainda concentra a maior área sendo quase seis vezes maior que a área de Minas Gerais, 

segundo maior estado em área de produção. Destaca-se também o expressivo 

crescimento recente da expansão da cultura em Goiás. 

Tabela 1 – Área, em mil hectares, destinada a produção de lavoura temporária de 
cana-de-açúcar nos cinco principais estados produtores, de 2005 a 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 
2014/05

SP 3.085 3.498 3.890 4.542 4.977 5.071 5.216 5.173   5.415    5.567  80% 
MG 349 431 497 610 716      747       831       883       897       950  172% 
GO 200 238 278 416 524      579       698       733       860       882  341% 
PR 405 433 539 595 595      626       642       656       645       681  68% 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE, 2014) 
O crescimento da produção de cana-de-açúcar se dá de maneira mais intensa no 

pós-ano 2000, período no qual se observou, dentre alterações institucionais mais 

significativas, a cessação da intervenção governamental no setor, o advento dos veículos 

bicombustíveis, e também o crescimento do interesse de organizações internacionais em 

fusões e aquisição de ativos de produção (Moraes & Zilberman,2014). Ao se avaliar 

dados de produção, verifica-se que crescimento do cultivo canavieiro foi motivado pelo 

aumento da demanda tanto do etanol combustível, quanto do açúcar. Ao se avaliar 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2016), verifica-se que o 

aumento da produção de cana-de-açúcar não está condicionado à mudança na 

participação da destinação da cana para produção de açúcar e etanol, mantendo-se a 

proporção praticamente estável: na safra 2007/08, 59,36% da produção de cana foi 

direcionada ao etanol e 40,64% para açúcar; na safra 2012/2013, os percentuais foram 

de 59,58% e 40,43%, na mesma ordem (CONAB, 2016).  

Após 2003, com o bom momento que passavam as empresas do setor e o avanço da 

demanda por etanol motivada com o surgimento do carro flex, reporta-se na literatura o 

aumento do interesse de novas empresas de capital estrangeiro, com a formação de 

grandes grupos internacionais na produção e distribuição do produto (Moraes & 

Zilberman, 2014). Porém, se observou no mercado, a partir de 2009, um período de 
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crise e maior cautela de investimentos no setor sucroenergético (Moraes & Bacchi, 

2014). Sobre este aspecto, vários fatores são apontados na literatura como limitadores 

ao setor, destacando-se a política de controle de preços da gasolina executada pelo 

Governo federal por meio da Petrobrás desde entre os anos de 2009 e 2014 (Moraes & 

Zilberman, 2014; Gilio et al. 2015). A Tabela 2 reflete este momento de supressão 

gradual de investimentos na área industrial. Também é possível avaliar no número de 

usinas criadas entre 2005 e 2013 a predominância dos investimentos no estado de São 

Paulo, Goiás e Minas Gerais.  

Tabela 2 – Número de novas usinas construídas entre 2005 e 2009, por estado 
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Total 

Goiás 2 1 4 10 4 2 1 - 24 
Minas Gerais 3 2 6 4 5 3 - - 23 
Mato Grosso do Sul - 2 1 3 7 - 2 2 17 
Mato Grosso - 2 1 - - 1 - - 4 
Paraná - - 2 - 1 - - - 3 
Rio de Janeiro - - - - - 1 - - 1 
São Paulo 4 12 11 13 4 2 - - 46 
Total 9 19 25 30 21 9 3 2 118 

Fonte: Adaptado de Moraes e Zilberman (2014) 
O crescimento em importância e capacidade produtiva do setor sucroenergético 

vem influenciando na geração de renda nos municípios e proximidades. Gilio (2015) 

avalia que a literatura da área destaca principalmente os efeitos relacionados à geração 

de emprego e renda nos municípios onde ocorre tal expansão. Também são verificados 

efeitos sobre o setor comercial e de serviços locais, urbanização, renda, expansão 

populacional e crescimento da arrecadação municipal (Shikida & Souza, 2009; Chagas 

et al. 2012; Oliveira et al. 2012; Satolo & Bacchi, 2013). 

Porém, Gilio (2015) também observa que a literatura não é convergente ao se 

avaliar os efeitos locais e regionais de modo positivo ou negativo, contraste 

notadamente verificado entre estudos quantitativos e qualitativos. Assim, faz-se 

necessário a realização de novos estudos, sob diferentes metodologias, que busquem 

avaliar estes impactos, de modo a se ampliar a compreensão acerca da temática. 

3. Procedimentos Metodológicos  
A análise empreendida neste presente estudo segue a metodologia adotada em 

Gilio e Moraes (2016). Toma-se como base, portanto, modelos de painel, considerando 

também aspectos dinâmicos e o controle espacial. A opção pelo uso de dados em painel 
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permite a exploração tanto da dimensão temporal quanto da dimensão de corte 

transversal, elevando-se os graus de liberdade e, por consequência, aumenta eficiência 

da estimação (Almeida, 2013). Outra vantagem associada a este tipo de metodologia é 

possibilidade de se contornar o problema de omissão de variáveis explicativas, 

associadas a efeitos não observáveis (ou não mensuráveis), que são considerados 

constantes ao longo do tempo para os municípios avaliados.  

Ao se incorporar a análise espacial, também se considerou neste presente estudo a 

dimensão geográfica dos impactos socioeconômicos analisados. A dependência espacial 

trata-se, portanto, de um caso específico de cross-sectional dependence, problema que 

aflora quando as unidades de corte transversal (ou municípios, no caso deste estudo) 

não são independentes entre si, justamente por apresentarem padrão de dependência 

espacial, o que viola algumas hipóteses básicas de Gauss-Markov, gerando viés e 

inconsistência em modelos econométricos tradicionais estimados pelo método de 

Mínimos Quadrados Ordinários (Almeida, 2013).  

A razão para que uma observação esteja associada a outra observação, dependendo 

de sua localização, deve-se ao comportamento do agente econômico, que define sua 

escolha ótima levando em conta as condições de mercado local, comparando outras 

regiões, e também distâncias entre regiões (Elhors,2001). No contexto agrícola, a 

escolha da produção de uma determinada cultura, em uma determinada localidade, pode 

ser avaliada como a resposta ótima do produtor com relação às condições físicas e de 

mercado presentes onde se localizam as áreas de cultivo. Além disso, para o setor 

sucroenergético, existe a especificidade locacional das usinas processadoras, que 

necessariamente devem estar localizadas próximas às áreas de cultivo.  Chagas (2012), 

Satolo e Bacchi (2013), Moraes et al. (2016) e Gilio e Moraes (2016) também 

introduziram controles espaciais em modelos de painel para estudos relacionados ao 

setor sucroenergético, no contexto brasileiro e com o uso de dados municipais, 

demonstrando tal necessidade e verificando-se bom ajuste das estimativas encontradas. 

Estes estudos evidenciaram que a dispersão regional da produção de cana-de-açúcar 

implica na existência de uma relação espacial entre os dados dos municípios analisados. 

Para se empreender a análise de um processo que envolva um modelo econométrico-

espacial, é necessária uma análise exploratória dos dados, de modo a se tirar conclusões 

sobe a existência (ou não) de padrões sistemáticos de associação no espaço. Na 
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literatura da área, uma das estatísticas para teste mais disseminadas é estatística I de 

Moran (Carvalho & Albuquerque, 2011), proposta por Moran (1948), dada por uma 

medida de autocovariância na forma de produto cruzado3. 

A hipótese nula a ser testada é a de aleatoriedade espacial. No caso de 

independência espacial, recomenda-se o uso de modelos econométricos tradicionais, de 

modo a não causar problemas decorrentes de erro de especificação pela inclusão de 

variáveis irrelevantes, conforme destacado em Almeida (2013). Para inferência, aplica-

se o I de Moran das unidades de corte transversal para cada período, conforme proposto 

por Elhorst (2010).  

3.1 Definição da Matriz espacial 
A matriz de pesos espaciais é uma matriz quadrada (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) que contém uma medida 

de relacionamento de cada unidade de observação local sobre outra (1). No caso deste 

estudo, cada elemento da matriz, 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖, indica o peso espacial que relaciona um município 

𝑗𝑗 e um município 𝑖𝑖. 

𝑾𝑾 =
[
 
 
 0 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑖𝑖(𝑑𝑑𝑘𝑘,𝑖𝑖) … 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑑𝑑𝑘𝑘,𝑘𝑘)
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑘𝑘) 0 … 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑗𝑗)

… … … …
𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑑𝑑𝑘𝑘,𝑘𝑘) 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑖𝑖(𝑑𝑑𝑘𝑘,𝑖𝑖) … 0 ]

 
 
 
    (1) 

A definição e escolha de critérios para a matriz de ponderação espacial é 

controversa na literatura, pois, de modo geral, é exógena e definida de forma arbitrária 

pelo pesquisador, dado que não existe um teste formal para sua definição (Plaigin, 2009 

apud Almeida, 2013). Neste estudo, utilizamos uma matriz de ponderação espacial (𝐖𝐖) 

definida pelo critério de distância geográfica, baseada por centroides, calculada por 

meio da distância euclidiana inversa definida a partir dos dados de coordenadas de 

latitude e longitude dos municípios avaliados fornecidos pelo IBGE (2014). Tal opção 

                                                           
3Estatística de de Moran 𝐼𝐼 = 𝑛𝑛

𝑆𝑆0
(𝐳𝐳′𝐖𝐖𝐳𝐳

𝐳𝐳′𝐳𝐳 ) 
Em notação matricial, em que 𝑛𝑛 é o número de regiões; 𝐳𝐳 é a matriz com os valores variável de 

interesse; 𝐖𝐖𝐳𝐳 representra os valores médios da variável de interesse padronizada nos vizinhos, definida 

conforme a matriz de ponderação espacial 𝐖𝐖; e 𝑆𝑆0 é soma de todos os elementos da matriz de pesos 

espaciais 𝐖𝐖. O termo do numerador de (1) é autocovariância espacial, composta pelo produtos cruzados 

𝐳𝐳′𝐖𝐖𝐳𝐳. O I de Moran tem o valor esperado E(I)= -[1/(n-1)] e o valor calculado deve ser igual ao seu valor 

esperado dentro dos limites da significância estatística, se a variável testada for independente do valor 

encontrado nas regiões vizinhas (Cliff & Ord, 1981 apud Almeida, 2013). 
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pela matriz de distâncias geográficas segue a metodologia adotada em Gilio e Moraes 

(2016) e deve-se as evidências encontradas na literatura de um menor poder de 

explicação das matrizes de contiguidade com o crescimento do tamanho da amostra 

(Tyszler, 2006). A multiplicação da matriz 𝐖𝐖 por um vetor de variável gera uma nova 

variável, defasagem espacial do original, que, ao ser incluída no modelo, pode captar a 

influência dos vizinhos sobre o município avaliado. 

3.2 Modelos Espaciais de Painel 

O desenvolvimento da área de econometria espacial em painel de dados ainda é 

relativamente recente, mas seu uso e vem sendo crescente em número de estudos 

empíricos que utilizam tal abordagem, motivados pelas vantagens do uso de dados em 

painel, que oferecem aos pesquisadores mais possibilidades do que os dados puramente 

do tipo cross-section ou de séries temporais4, e pela necessidade de se acomodar a 

heterogeneidade espacial não observada ou a forma funcional incorreta, no caso em que 

os dados apresentam característica de autocorrelação espacial (Elhorst, 2001; Almeida, 

2013; Cardoso et al., 2013).  

A dependência espacial, quando identificada, pode ser incorporada ao modelo tanto 

pela introdução de defasagens espaciais das variáveis dependentes e independentes, 

quanto pelo termo autorregressivo do erro (Elhorst, 2014). Com relação aos outros 

efeitos omitidos, uma forma de se controlar é pela introdução de uma variável (𝜇𝜇𝑖𝑖) 

representando o efeito destas variáveis omitidas (2). 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝐖𝐖𝐘𝐘𝑖𝑖 + 𝐗𝐗′𝑖𝑖𝑖𝑖𝛃𝛃 + 𝐖𝐖𝐗𝐗′𝑖𝑖𝑖𝑖𝛕𝛕 + 𝜇𝜇i + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖       (2) 

Em que i=1,2,..,n refere-se à observação; t=1,2,...,T refere-se às unidades de tempo; 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 é a variável dependente; 𝛃𝛃 é o vetor  k por 1 de coeficientes da regressão; 𝐗𝐗 é a 

matriz n por k de variáveis explicativas exógenas; 𝐖𝐖 é a matriz de ponderação espacial; 

e ε𝑖𝑖𝑖𝑖 é o termo de erro aleatório, com distribuição normal e variância constante.  

Nesse caso, a estimação assume que a heterogeneidade das unidades (efeito das 

variáveis omitidas) é captada por (𝜇𝜇𝑖𝑖). Este tipo de modelo pode ser estimado como 

Efeito Fixo, em que a heterogeneidade não observada se manifesta nos interceptos; ou 

Efeito Aleatório, em que a heterogeneidade não observada se manifesta no componente 

de erro (Almeida, 2013). Segundo Cameron e Trivedi (2005), a escolha entre a 

                                                           
4 Para uma descrição formal mais detalhada, ver Wooldridge (2003) 
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estimativa por efeito fixo ou efeito aleatório se baseia na análise de dois critérios 

fundamentais: (i) se as unidades de corte transversal são parâmetros da população, ou 

seja, todas as unidades são contempladas na amostra; (ii) ausência de correlação entre os 

efeitos (individuais ou temporais) e os regressores. Segundo Wooldrige (2003), a 

segunda definição é a mais utilizada na econometria moderna, sendo usual tratar efeito 

aleatório como sinônimo de não correlação entre as variáveis explicativas observadas e 

o os efeitos não observados. No caso da análise empreendida neste estudo, onde são 

utilizados dados de todos os municípios do estado de São Paulo e Goiás, previamente 

selecionados e não provenientes de seleção aleatória, avalia-se que escolha do modelo 

de Efeito Fixo seja a mais apropriada, devido a característica do painel em questão. 

 Na literatura de painel espacial, comumente reporta-se o uso de estimadores 

baseados em máxima verossimilhança (Elhorst, 2001; Lee & Yu, 2010). Porém, o 

modelo de Efeito Fixo pode ser estimado de modo consistente quando T é 

suficientemente grande (Elhorst, 2014). A literatura indica que o estimador de Maxima 

Verossimilhança (MLE) do componente autorregressivo (within) é viesado e 

inconsistente no caso de n tendendo ao infinito com T fixo e limitado, pela existência de 

um problema referenciado na literatura como “parâmetro incidental”5, que é o caso do 

painel de dados construído para o presente estudo (Nickell, 1981 apud Lee & Yu , 

2014). Dessa forma, um modo apontado na literatura de contornar o problema é com o 

uso do Método de Momentos Generalizado (GMM), proposto por Arellano e Bond 

(1991), utilizado neste trabalho em sua extensão Método de Momentos Generalizado 

em Sistema (GMM-SYS), proposto por Blundell e Bond (1998), conforme também 

utilizado em Gilio e Moraes (2016), estudo no qual este presente trabalho toma como 

referência metodológica para extensão da análise. 

3.3 Descrição dos dados 

Os dados utilizados para a análise empreendida neste estudo compõem um 

painel, formado por dados anuais dos 645 municípios do estado de São Paulo e os 246 

municípios do estado de goiás, totalizando 891 municípios, com dados para o período 

de 2005 a 2011, compreendendo 6237 observações para cada variável. 

O indicador utilizado para a análise do impacto socioeconômico da expansão do 

setor sucroenergético foi o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que 
                                                           
5 Em tradução livre do inglês “incidental parameter”, discutido em Neyman e Scott (1948). 
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monitora anualmente o desenvolvimento socioeconômico de municípios brasileiros, sob 

as dimensões de educação, saúde, e emprego e renda, compondo um indicador 

agregado, conforme resumido no Quadro 1.  

Quadro 1 – Resumo dos componentes do IFDM 
IFDM 

Emprego & Renda Educação Saúde 
Geração de emprego formal Matrículas na educação infantil Número de consultas pré-natal 

Absorção de mão de obra local Abandono do ensino 
fundamental 

Óbitos infantis por causas mal-
definidas 

Geração de renda formal Distorção de idade-série no 
ensino fundamental 

Óbitos infantis por causas 
evitáveis 

Salários médios do emprego formal Média de horas aula diárias no 
ensino fundamental 

Internação sensível à atenção 
básica (ISAB) 

 Desigualdade Resultado do IDEB no ensino 
fundamental 

  

Fonte: Firjan (2014)  

 O IFDM pode ser compreendido como uma proxy para o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). O uso do IFDM se justifica pela 

periodicidade em que o índice é divulgado (anual), enquanto o IDH-M para todos os 

municípios tem frequência decenal (em conjunto com o Censo Demográfico), conforme 

destacado em Gilio e Moraes (2016).  

Os dados referentes às áreas agriculturáveis ocupadas por cana-de-açúcar da 

Pesquisa Agrícola Municipal (PAM); a área total dos municípios; o Produto Interno 

Bruto per capita municipal (PIB – Municipal); e a estimativa de população residente são 

fornecidos pelo IBGE (2014). A taxa de urbanização e analfabetismo foi obtida pela 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (2014), para o caso de São 

Paulo, e Instituto Mauro Borges – IMB (2016), para o caso de municípios de Goiás. A 

variável binária que indica a presença de usina nos municípios, assumindo valor 1 (um), 

caso o município possua usina; e 0 (zero), caso contrário, foi construída com base em 

dados do Anuário da Cana, referentes aos anos de 2005 a 2011. O software estatístico 

utilizado foi o STATA, em sua versão 12.0.  

O Quadro 1, apresentado a seguir, resume as variáveis consideradas neste 

estudo, as siglas utilizadas, os sinais esperados nas regressões (conforme apontado na 

literatura), as referências de estudos empíricos consultados que utilizam as mesmas 

variáveis para análises semelhantes e, por fim, a fonte de obtenção dos dados. 
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas no estudo, referências que originaram a escolha 
das variáveis e fonte de dados 

Variável (sigla) Sinal esperado Referência Fonte de dados 

PIB per capta (PIBpc) + (Satolo; Bacchi, 2013; Gilio; 
Moraes, 2016) IBGE (2014) 

Taxa de analfabetismo 
(%Analf) - (Gilio e Moraes, 2016) SEADE (2014); IMB 

(2016) 

Taxa de urbanização (%Urb) +  (Gilio e Moraes, 2016) SEADE (2014); IMB 
(2016) 

Área de cultivo de cana sobre a 
área total do município 

(%ÁreaCana) 
(variável de interesse) 

(Chagas et al. 2012; Satolo e 
Bacchi, 2013; Bacchi e 
Caldarelli 2015; Gilio e 
Moraes, 2016) 

IBGE (2014) 

Variável Binária para a 
presença de Usinas (DUsina) (variável de interesse) 

(Satolo e Bacchi, 2013; 
Bacchi; Bacchi e Caldarelli, 
2015.; Gilio; Moraes, 2016) 

Construída pelo autor, 
com base em dados do 
Anuário da Cana-de-

Açúcar 
(2005;2006;2007;2008;20

09;2010;2011) 
Área dos estabelecimentos 

agropecuários (lavouras 
temporárias e permanentes) 

sobre o total de área do 
município (%ÁreaAgro) 

+ (Satolo e  Bacchi, 2013; Gilio 
e Moraes, 2016) IBGE (2006) 

Fonte: elaborado pelos autores. 

3.4 Modelo proposto para a análise 

O estudo tomou como base o modelo proposto em Gilio e Moraes (2016), em versão 

adaptada para o presente estudo, para se avaliar o impacto das variáveis que fazem 

referência ao setor sucroenergético sobre os indicadores socioeconômicos dos 

municípios de São Paulo e Goiás, de modo conjunto, sendo então a variável dependente 

avaliada o índice FIRJAN de desenvolvimento municipal. As séries de dados utilizados 

foram todas transformadas em logaritmo, exceto a variável binária que se refere à 

presença de usina de cana de açúcar no município (DUsina) e as que originalmente 

estavam em valores percentuais. Desta forma, os valores dos coeficientes estimados 

podem ser interpretados como elasticidades. 

Os modelos que se propõem serem estimados neste estudo podem ser expressos por: 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖  =  𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑊𝑊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛼𝛼2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3%Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼4𝑊𝑊%Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛼𝛼5𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝑊𝑊𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼7%𝐷𝐷𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼8𝑊𝑊%𝐷𝐷𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼9%𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛼𝛼10𝑊𝑊%𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼11%Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼12𝑊𝑊%Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼13𝐿𝐿1. 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

(3) 

Sendo as siglas referentes ao Quadro 1 já apresentado. As variáveis acrescidas 

do prefixo W e L1 indicam, respectivamente, as defasagens espaciais e temporais (uma 
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unidade de tempo) das mesmas. Além da variável lIFDM defasada, a variável lPIBpc 

foi a única tratada como potencialmente endógena, utilizando-se como instrumento seu 

próprio valor defasado, adotando-se como hipótese a relação de dupla causalidade entre 

as variáveis. A adequação dos instrumentos utilizados foi verificada pelo teste de 

Sargan. A defasagem espacial das variáveis consideradas endógena à variável 

dependente e utilizadas como instrumento foram omitidas do modelo proposto. 

4. Resultados e discussão 

A correlação espacial global entre as variáveis utilizadas neste estudo (já em 

transformação logarítmica, conforme serão utilizadas nos modelos) foi verificada pelo 

cálculo do I de Moran. O teste foi realizado com dados anuais para cada variável, dado 

que a matriz W se mantém igual para todos os períodos. Os resultados indicam que 

todas as variáveis apresentaram relação de dependência espacial a 5% significância, 

notadamente nas variáveis referentes às áreas de produção agrícola (%ÁreaCana e 

%ÁreaAgro), conforme esperado, indicando a necessidade de se incluir a defasagem 

espacial das mesmas nos modelos.  

Dessa forma, o modelo descrito em (3) foi estimado pelo Método de Momentos 

Generalizado em Sistema (GMM-SYS) e os resultados são apresentados na Tabela 3.7. 

Dois modelos GMM-SYS foram estimados em dois passos, com matriz de variância-

covariância de estimadores robustos à heterocedasticidade (Tabela 3). O primeiro 

modelo considera todas as variáveis explicativas em (3), já no segundo foram 

eliminadas algumas variáveis menos estatisticamente significativas, visando melhor 

ajuste. Apenas este último será considerado na discussão dos resultados. 

Tabela 3 – Estimativas para o modelo (3) 
Variáveis GMM-SYS (Modelo1) GMM-SYS (Modelo2) 

 
Coef.  P>|z| Coef.  P>|z| 

L1lIFDM 0,380 0,00 0,385 0,00 
lPIBpc 0,005 0,11 0,004 0,00 
WlIFDM 0,593 0,00 0,604 0,00 
%Áreacana -0,023 0,26 -0,023 0,21 
W%Áreacana 0,012 0,87 -   - 
DUsina 0,025 0,01 0,025 0,01 
WDUsina 0,106 0,08 0,112 0,02 
%Urb 0,000 0,42 0,000 0,39 
W%Urb 0,003 0,33 0,004 0,09 
%Analf 0,000 0,28 0,000 0,23 
WAnalf 0,000 0,82 - - 
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%ÁreaAgro 0,037 0,20 0,038 0,17 
W%Áreaagro -0,150 0,00 -0,146 0,00 
Constante -0,026 0,55 -0,020 0,57 
Teste de Wald       
Wald (Prob>chi2) 1456,1 1313,4 
Prob > chi2 0 0 

Teste de Arellano-Bond:      

m_1 Prob>z 0,000 0,000 
m_2 Prob>z 0,0001 0,0001 
 Fonte: resultados do estudo. 

 

O resultado do teste de Wald indica que o conjunto de variáveis explicativas é 

adequado para prever o comportamento da variável dependente. Os testes de 

autocorrelação de primeira e segunda ordem (estatística 𝑚𝑚1 e 𝑚𝑚2de Arellano-Bond) 

indicam ausência de autocorrelação.  

A significância estatística do parâmetro estimado para a lIFDM defasada no tempo 

(L1IFDM) sugere que a especificação dinâmica utilizada foi apropriada e que há a 

inércia do valor do IFDM entre os períodos de tempo, com elasticidade aproximada de 

38,5%, no modelo 2. Também se avalia a significância da defasagem espacial da 

variável dependente, o que indica que o desenvolvimento socioeconômico avaliado pelo 

IFDM nos municípios é fortemente influenciado pelo desenvolvimento dos municípios 

nas proximidades, com elasticidade de para o modelo 2. Tais resultados convergem com 

os encontrados em Gilio e Moraes (2016), mostrando-se comportamento similar, 

considerando-se o estado de Goiás na amostra. Na literatura, além do estudo tomado 

como base, Satolo e Bacchi (2013), Moraes et al. (2016) também verificam grande 

influência regional quando avaliam o desenvolvimento a partir do PIB per capita, mas 

ambos os estudos encontram elasticidades em menor dimensão. Tal diferença entre os 

coeficientes justifica-se pelos diversos aspectos socioeconômicos que compõem o 

IFDM, o que impede uma comparação direta entre estes estudos: além de aspectos 

relacionados à renda, mais diretamente associados ao PIB per capita, o IFDM abarca 

aspectos relacionados à saúde e educação (Quadro 1), que afetam diretamente as 

proximidades, diante dos deslocamentos populacionais existentes entre os municípios. 

Os sinais dos outros coeficientes mostraram-se coerentes com o esperado 

inicialmente, conforme Quadro 1, ainda que nem todos se mostraram com evidências 

significativas para se estabelecer efeitos causais em até 10% de significância. Com 



1020    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

16 
 

relação aos coeficientes das variáveis de interesse do estudo, o efeito direto do 

percentual de área ocupada por cana-de-açúcar (%ÁreaCana) não se mostrou 

significativo em até 10% de significância no modelo 2 e apresentou elasticidade 

negativa de 2,3% com relação ao índice de desenvolvimento (IFDM). O efeito indireto 

(W%Áreacana) apresentou P>|z| muito elevada, não tendo, assim, apresentado 

significância e não foi considerado no modelo 2. Para o setor industrial, verifica-se 

resultado significativo positivo: 2,5% para o efeito direto para a presença da usina no 

IFDM do município (DUsina); e 11,9% de efeito indireto  (WDUsina), elasticidades 

com relação ao índice de desenvolvimento (IFDM)6. 

O resultado negativo do efeito direto contemporâneo da expansão do cultivo de 

cana-de-açúcar sobre a área do município (%ÁreaCana) no IFDM, converge com o 

encontrado em Gilio e Moraes (2016), porém com menor elasticidade e não 

apresentando efeito significativo em até 10%. Tal fato pode indicar que ao se considerar 

dados para o Centro-Oeste, não se capta os possíveis efeitos do resultado da redução de 

postos de trabalho, em virtude da ampliação de tecnologia no setor produtivo canavieiro 

indicado em Gilio e Moraes (2016).  

Em 1998, o Decreto Federal 2.661 estabeleceu a eliminação gradual da queima da 

cana-de-açúcar. Apesar das vantagens claras associadas às melhorias das condições de 

trabalho com redução do corte manual, o uso de uma máquina na colheita substitui, em 

média, o posto de trabalho de 80 cortadores (Smeets et al., 2008). Porém, em Goiás, por 

não ser uma área de cultivo tradicional, os projetos implantados na região (mais 

recentes) já abarcavam, desde a sua concepção, a prática destas novas regras. Portanto, 

tal pode justificar o efeito não significativo sobre o desenvolvimento municipal da 

expansão das lavouras de cana sobre as áreas agrícolas dos municípios considerando-se 

essa região na amostra. 

Cabe considerar também que neste presente estudo não se considerou qualquer 

diferenciação sobre qual tipo de área que se deu a expansão do cultivo de cana de 

açúcar, que poderia ser sobre área de pastagens, cultivo de outras culturas, silvicultura, 

áreas de florestas, entre outras possibilidades, nem se considerou quaisquer quantis de 

                                                           
6 Sendo a variável dependente descrita em logaritmo, a variação da dummy sobre a variável dependente 
foi transformada para a interpretação direta desta função semi-logarítmica por meio de (𝑒𝑒𝛽𝛽 − 1), sendo 𝛽𝛽 
o parâmetro encontrado diretamente na regressão. 
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expansão. Satolo e Bacchi (2013) evidenciam que os efeitos positivos ou negativos 

podem ser diferentes com relação a estes aspectos. Segundo os autores, quando a 

expansão da área de cana-de-açúcar não ocorre exclusivamente na substituição de 

culturas, mas sim em conjunto com a expansão da área agropecuária total, o impacto 

pode ser positivo com relação a renda. Os autores também avaliam um impacto positivo 

quando a expansão ocorre em até 22,19% do território municipal.  

O efeito avaliado para a presença da usina no IFDM do município (DUsina) na 

cidade medido é de elasticidade aproximada de 2,5%, além do efeito indireto 

(WDUsina) com elasticidade de 11,9% ao índice avaliado com relação às proximidades. 

Verifica-se que, de modo geral, estes resultados são convergentes tanto com Gilio e 

Moraes (2016), quanto com Moraes et al. (2016) e Bacchi e Caldarelli (2015), no que 

tange a associar o efeito positivo da expansão do setor à presença de usina/destilarias, 

ou seja, de que a agregação de valor à atividade agrícola é que traz benefícios 

socioeconômicos significativos para a população da área de abrangência. 

Na literatura verificam-se diversos estudos que associam os efeitos positivos locais 

do setor, onde a presença das usinas é avaliada como um fator gerador de crescimento 

endógeno nos municípios (Shikida & Souza, 2009). Além da relação direta advinda da 

geração de empregos, são verificados efeitos sobre o setor comercial e de serviços 

locais, urbanização, renda, expansão populacional e crescimento da arrecadação 

municipal, conforme já destacado (Shikida & Souza, 2009; Chagas et al., 2012; Oliveira 

et al., 2012; Satolo & Bacchi, 2013).  

Importante observar o alto efeito transbordamento sobre as proximidades, oriundo 

da presença de usinas. Tal resultado pode ser avaliado diante dos deslocamentos 

econômico-populacionais existentes entre os municípios, tendo em vista a evidência do 

desenvolvimento socioeconômico municipal no estado ser fortemente relacionado entre 

os municípios do estado (60% de elasticidade aproximada para a variável WIFDM, com 

significância estatística a 5%). A presença de usinas/destilarias reflete principalmente 

no conjunto de atividades de prestação de serviço para as mesmas, como transporte, 

manutenção, maquinários, entre outros. Terciote (2006) avalia que regionalmente a 

implantação de usinas gera demanda principalmente pelo setor siderurgia, máquinas e 

tratores, construção civil e outros serviços metalúrgicos, dinamizando a economia 

regional.  



1022    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

18 
 

Os municípios vizinhos aos com presença de usinas de cana-de-açúcar podem, dessa 

forma, beneficiar-se em maior proporção por apresentarem economias mais 

diversificadas e menos dependentes do setor sucroenergético, podendo, por vezes suprir 

as necessidades de consumo de insumos, produtos e serviços dos municípios produtores 

(Gilio & Moraes, 2016). Pode-se também destacar que as usinas e destilarias 

encontram-se em áreas rurais dos municípios avaliados, que podem ter uma ligação 

maior com as áreas urbanas de municípios vizinhos do que do próprio município onde 

estão localizadas, tanto para o suprimento de mão-de-obra quanto para serviços 

relacionados, seja por questões relacionadas a estrutura e/ou maior proximidade ou 

facilidade de acesso com relação à usina.  

5. Conclusões 

 Este estudo avaliou o efeito do setor sucroenergético sobre o desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios no estado de São Paulo e Goiás sobre um indicador 

sintético de condição social (IFDM), analisando os efeitos decorrentes da expansão do 

setor sobre os municípios produtores e proximidades. As evidências apresentadas 

indicaram convergência com Gilio e Moraes (2016), estudo utilizado como base para a 

análise empreendida, destacando-se os benefícios socioeconômicos consideráveis sobre 

a população local dos municípios pela presença das unidades industriais do setor, sendo 

ressaltado o efeito significativo sobre o desenvolvimento socioeconômico de 

proximidades, o que evidencia a importância do setor sobre o desenvolvimento de 

outras atividades econômicas de modo direto e indireto. Porém, destaca-se também, 

como diferença, que não foram encontrados efeitos negativos significativos, em nível 

local ou regional, da expansão das lavouras de cana sobre as áreas agrícolas dos 

municípios. Tal fato deve-se a presença de dados relativos à municípios de Goiás, que 

se referem à expansão recente do setor sucroenergético, ou seja, são áreas cujos os 

projetos implantados já consideravam a mecanização desde suas etapas de 

implementação.  

Sugere-se que pesquisas futuras possam abranger análises desagregadas 

quantitativas e qualitativas, que avaliem de forma mais específica os efeitos diretos e 

indiretos do setor sobre outras atividades econômicas, nas economias locais e, 

notadamente, em proximidades dos municípios produtores, com o fim de se elevar a 

compreensão acerca deste fenômeno.  
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Resumo 
Este apresenta uma revisão sobre o crescimento recente do setor sucroenergético e 
elementos que vêm contribuindo para a limitação de seu potencial de expansão no 
Brasil, com foco principal no mercado de Etanol combustível. As evidências 
apresentadas indicam uma série de fatores levaram o setor sucroenergético ao atual ciclo 
de crise, agravada pela ação governamental sobre o preço dos combustíveis no Brasil. 
Indica-se que são necessárias ações governamentais para tornar as expectativas do setor 
mais previsíveis, de modo que se ampliem as possibilidades de investimento privado. 
Palavras-chave: etanol, bioenergia, cana-de-açúcar, crise. 
 

Introdução 

No período pós-2000, o elevado interesse internacional por fontes alternativas e 

menos ambientalmente nocivas de energia levou a um grande aumento na produção de 

biocombustíveis em países de alto potencial produtivo, como Brasil, Estados Unidos e 

alguns países da União Europeia.  Neste contexto, o caso brasileiro chama atenção pela 

posição de vanguarda tecnológica e produtiva, conquistada pelo país na experiência 

singular do uso de etanol combustível em larga escala, iniciada já na década de 1930, 

mas impulsionado efetivamente a partir de 1975, com a criação do Proálcool (Programa 

Nacional do Álcool), que criou o aparato institucional e a estrutura de incentivos 

necessárias para a configuração deste cenário (Moraes & Zilberman, 2014). 

O etanol brasileiro é produzido essencialmente a partir da cana-de-açúcar, produto 

que é historicamente importante na pauta do agronegócio brasileiro. Especialmente na 

última década, houve grande estímulo à produção, principalmente pelo surgimento dos 

veículos bicombustíveis (flex) em 2003, capazes de utilizar qualquer combinação 

arbitrária de gasolina e etanol, o que elevou significativamente a demanda interna por 

etanol hidratado1. Também se destaca a cessação da intervenção governamental direta 

                                                           
1 O Brasil produz dois tipos de etanol para uso como combustível: etanol anidro, que é adicionado à gasolina, 
conforme limite imposto pela regulamentação governamental brasileira; e o etanol hidratado, que pode ser utilizado 
em veículos bicombustíveis ou automóveis que utilizam exclusivamente etanol como combustível.  
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em 1999 e o movimento de fusões, expansão e internacionalização de ativos e da 

produção, que trouxerem novos investimentos (Pinto, 2012; Moraes & Zilberman, 

2014). Entre 2000 e 2010, a produção de cana-de-açúcar saltou de 256,81 para 620,41 

milhões de toneladas, ou seja, expansão de 141,5% no período (UNICA, 2016). 

Em consonância com este bom momento, vislumbrava-se a possibilidade de o Brasil 

atender grande parte da demanda mundial por etanol, dada uma perspectiva (ainda hoje 

não consolidada) de criação de um mercado global, com o comprometimento de vários 

países com acréscimos de etanol à gasolina em função da necessidade de redução da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE) e o desenvolvimento de uma nova matriz 

energética renovável (REN, 2012). Este contexto levou a uma expansão significativa de 

investimentos na produção, realizados tanto pela expansão das plantas já existentes no 

país, como com a instalação de novas usinas (projetos "greenfield"), que incluíram 

investimentos por capitais nacionais e empresas estrangeiras2. Tal crescimento também 

criou novas possibilidades de emprego e desenvolvimento econômico em áreas rurais 

brasileiras que, de modo geral, são bastante defasadas em relação a seus indicadores 

socioeconômicos quando comparados aos das áreas urbanas ou industriais (Gilio & 

Moraes, 2016).  

Contudo, a desde 2008 verifica-se o desenvolvimento de um ciclo de grave crise 

no setor.  Entre 2008 e 2014, 83 usinas foram fechadas devido a dificuldades 

financeiras, sendo 64 destas localizadas no Centro-Sul do país, principal região 

produtora (Santos et al. 2015). Sobre este aspecto, são apontados na literatura vários 

fatores de influência, de ordem financeira, agronômica, mercadológica, ou mesmo 

associados a políticas governamentais (Solowiejczyk & Costa, 2013; Moraes & 

Zilberman, 2014; Moraes & Bacchi, 2014). 

Este presente estudo foca-se em avaliar como o setor sucroenergético vem sendo 

limitado em seu potencial de expansão no Brasil, com foco principal no mercado de 

Etanol combustível. O objetivo deste trabalho, portanto é fazer uma revisão sobre a 

expansão recente do uso e produção do etanol no Brasil, destacando possíveis causas e 

efeitos crise que atingiu o setor. 

Além desta seção introdutória, metodologia e considerações finais, este estudo 

traz, nessa ordem, tópicos que tratam do breve histórico recente da agroindústria 

                                                           
2 Para maiores detalhes, ver Moraes e Zilberman (2014) e Pinto (2012). 
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sucroenergética; o impulso dos veículos bicombustíveis e a expansão recente da 

produção; a revisão das principais causas que acarretaram na crise recente do setor 

sucroenergético; e perspectivas atuais. 

Método 

Tipo de estudo e fontes de evidência 

Este estudo, de caráter exploratório e descritivo, realiza uma revisão narrativa da 

literatura científica, envolvendo uma pesquisa documental desenvolvida a partir da 

coleta de dados secundários. Tais informações foram obtidas por meio de revisão da 

literatura científica e em fontes como livros, capítulos de livros, teses, dissertações, 

relatórios de agências especializadas, artigos publicados em periódicos, revistas e sites 

especializados. Tal abordagem justifica-se pela atualidade do tema e visa possibilitar ao 

leitor uma visão ampla e sintética sobre o assunto em questão, propiciando a realização 

de análises e estudos posteriores. 

Para embasamento da exposição, também foram coletados dados da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA); Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB); Relação Anual de Informações do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (RAIS – MTE);  União da Indústria de Cana-De-Açúcar (UNICA); 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e relatórios oficiais.  

Resultados e discussão 

Breve histórico recente da agroindústria sucroenergética 

A cultura canavieira tem grande importância na formação histórica da economia 

brasileira e em sua consolidação de seu elo com mercado global, tendo sido o açúcar 

primeiro produto de origem agrícola a ser exportado e comercializado em larga escala 

no mercado europeu. Atualmente, o Brasil é maior produtor de cana-de-açúcar (632 

milhões de toneladas/ano – safra 2014/2015) e exportador mundial (US$ 10,36 

bilhões/FOB em 2014) de açúcar e etanol, setores em que o Brasil apresenta grande 

vantagem comparativa na produção (UNICA, 2016). 

No contexto da produção de etanol, cabe destacar alguns aspectos institucionais 

que foram importantes no desenvolvimento da experiência brasileira na produção e uso 

deste combustível em larga escala. Segundo Moraes e Zilberman (2014), foi o ambiente 

institucional, criado pela intervenção do Estado brasileiro na cadeia de produção do 
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etanol de cana-de-açúcar, entre as décadas de 1930 e 1980, que criou as condições para 

a organização, aumento da produtividade e a competitividade do setor, tendo, assim, 

fundamental importância para o contexto corrente.  

Em 1931, foi promulgado o Decreto-Lei nº19.717, que impôs a primeira mistura 

de etanol à gasolina importada, e a Comissão de Defesa da Produção de Açúcar 

(CDPA). O interesse de intensificar a produção de etanol, à época, tinha uma dupla 

finalidade: utilizá-lo como combustível, mas também tornar possível a transformação 

dos excedentes na produção de açúcar (Andrade, 1994). Em 1933, surge o Instituto do 

Açúcar e Álcool (IAA), que iniciou a intervenção efetiva sobre a cadeia produtiva. A 

partir deste momento, as metas e diretrizes para a produção passaram a ser definidas 

pelo governo, que passou a estabelecer cotas de produção de açúcar e etanol, 

quantidades comercializadas e preços recebidos (Pissinato, 2014). 

No entanto, foi a partir da década de 70, com os choques de preço do petróleo 

ocorridos em 1973/1974 e 1978/1979, que o governo promoveu o incentivo efetivo para 

tornar o etanol um substituto do petróleo, com o Proálcool (Programa Nacional do 

Álcool) em 1975 (Moraes & Zilberman, 2014). Tal projeto foi encampado pelo governo 

militar à época de modo estratégico, com o fim de se reduzir a dependência de 

importações do produto e diminuir os efeitos de sua volatilidade de preços na economia 

brasileira (Souza, 2014).  O Brasil, em 1973, importava 78% de suas necessidades de 

petróleo e o setor de transportes rodoviários era a principal destinação de seus 

derivados, fazendo uso de 42% do total, o que justificava o incentivo à substituição do 

combustível para veículos automotores (Correia, 2007). Desde então, o etanol deixou de 

ser efetivamente um subproduto da fabricação de açúcar, sendo catalisado em 

importância principalmente com a introdução dos carros movidos a etanol hidratado 

(E100), em 1978 (Pissinato, 2014).  

Segundo Flexor (2007), ao institucionalizar o Proálcool, o governo 

implementou, entre outras medidas, linhas de crédito subsidiadas para estimular a 

expansão da área agrícola e das capacidades industriais, estabeleceu um sistema de 

proteção contra as importações, promoveu a venda de carro a etanol por meio de um 

controle de preços favoráveis ao biocombustível e incentivou pesquisas cientificas para 

melhorar tanto os rendimentos agrícolas da cana como as tecnologias dos motores e os 

processos produtivos. Para Moraes e Zilberman (2014), este período de intervenção 
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consolidou regras claras e estáveis, e isso permitiu às empresas a realização de 

investimentos de longo prazo, necessários para o alcance dos objetivos da iniciativa 

privada em consonância com o projeto governamental. 

Na década de 80, no entanto, o programa Proálcool inicia um período de estagnação 

e declínio. Como pode-se observar na Figura 1, o petróleo, a partir de 1986, sofre 

quedas expressivas de preço, tornando as medidas de incentivos à uso de combustíveis 

alternativos menos atrativas. O programa então passou a necessitar de subsídios cada 

vez maiores, mas condições macroeconômicas deterioradas do país inviabilizava 

maiores aportes governamentais de incentivo (Pissinato, 2014). Ao final dos anos 80, tal 

fato culminou na impossibilidade de atendimento à demanda de etanol, gerando, por 

fim, problemas de abastecimento, que colocaram a credibilidade e a importância do 

programa em dúvida (Pissinato, 2014). 

Figura 1 – Preço do barril do petróleo (em US$, a preços de 2015) 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base em British Petroleum (2016) 

Segundo Schechtman (2003), a fixação de quotas anuais de produção e o controle 

dos preços do açúcar e do etanol, realizada pelas entidades reguladoras governamentais 

(IAA), desestimularam a produção, já que, com os preços baixos do etanol, os 

produtores a buscaram aumentar a produção de açúcar, cujos preços haviam se 

recuperado no mercado internacional à época. Como reflexo, a falta do produto no 

mercado fez crescer a desconfiança dos consumidores: as vendas de veículos 

monocombustíveis, movidos a totalmente a etanol hidratado, decresceram 

consideravelmente, saindo do patamar de 19% de participação no mercado brasileiro em 

1990 para quase a zero em 1996 (Schechtman, 2003). Assim, ocorria o fim do ciclo dos 

carros monocombustíveis movidos a etanol hidratado no Brasil. 
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A partir deste momento, se iniciou um processo de redefinição do Proálcool e em 

1999 ocorreu cessação da atuação estatal direta no setor. O afastamento do Estado neste 

mercado insere-se dentro de um processo mais amplo de liberação da economia 

brasileira, promovido a partir do início da década de 1990, onde exerceram influência a 

crise fiscal do Estado brasileiro, e seu consequente afastamento dos mecanismos de 

controle, além da passagem de um regime de governo ditatorial militar para o 

democrático, com a instituição da constituição brasileira de 1988 e definindo-se melhor 

as regras e o estabelecimento de parâmetros legais para a atuação do governo (Barros & 

Moraes, 2002).  

Importante destacar também que a produção brasileira de petróleo passou a ganhar 

escala com a descoberta da bacia de Campos, na costa dos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Segundo Sant’Anna (2010), ao longo da década de 80 a produção passou 

de cerca de 200 mil barris/dia para mais de 500 mil barris/dia e, ao final da década de 

90, ultrapassou a marca de 1 milhão de barris/dia. Desta forma, se reduziu a pressão do 

petróleo sobre o balanço de pagamentos, tendo o etanol perdido, aos poucos, sua 

importância estratégica, de acordo com a proposição inicial do Proálcool (Schechtman, 

2003). 

Os veículos bicombustíveis e a expansão recente da produção 

Com o lançamento dos veículos bicombustíveis no Brasil em 2003, o mercado 

interno de automóveis e combustíveis brasileiro inicia um novo ciclo de modificação, 

com o ressurgimento da forte demanda interna por etanol combustível. 

De acordo com Lima (2009), a empresa Bosch detinha uma patente de tecnologia 

para motores flexíveis em combustíveis desde 1988 e, com a crise do etanol hidratado, 

os engenheiros da filial brasileira da companhia passaram considerar o uso da 

tecnologia como opção para o Brasil, a partir de 1995. Propostas e protótipos foram 

apresentados às empresas e ao público e, com o passar dos anos, se elevou o interesse de 

montadoras e outras fornecedoras de componentes, como Magneti Marelli e Delphi, em 

suas filiais brasileiras, para o desenvolvimento de uma solução local e de baixo custo 

(Lima, 2009). Em 2003 foi lançado o primeiro carro flex, capaz então de utilizar 

qualquer combinação arbitrária de gasolina e etanol hidratado (Lima, 2009).   

 A tecnologia flex, dessa forma, levou a opção do consumidor pelo uso do 

combustível para o momento do abastecimento na bomba, não sendo mais necessário 
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fazer a escolha no momento da aquisição do automóvel. Tal fato afastou qualquer 

possibilidade de problemas atrelados ao desabastecimento de etanol, como ocorrido ao 

final dos anos 80. Conforme dados da ANP - Agencia Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (2016), o preço médio do etanol nos postos de combustível 

brasileiros em 2003 era 35% menor que o da gasolina, tornando a relação entre os 

combustíveis favorável ao etanol3. Além disso, conforme destacado em Moraes e 

Bacchi (2014), no ano de 2002 ocorreu um estímulo financeiro, via tributo, que 

enquadrou os carros flex na categoria de carros movidos a etanol (sobre os quais insidia-

se menos impostos). Desta forma, logo os carros com a tecnologia flex tornaram-se 

bastante populares, conforme pode ser observado na Figura 2. Atualmente, o Brasil é 

líder mundial na produção deste tipo de veículo e, em 2014, os automóveis flex já 

correspondiam por mais de 50% da frota nacional e por mais de 90% das vendas totais 

de carros novos, segundo os dados da ANFAVEA - Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (2016). 

Figura 2 - Evolução das vendas de automóveis novos no Brasil por tipo de 

combustível 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013) 
 
 Como consequência direta, o consumo de etanol apresentou grande elevação. A 

Figura 3 apresenta a evolução no consumo anual de etanol hidratado e a Figura 4 

apresenta a evolução no consumo de etanol anidro (adicionado à gasolina C). Percebe-

se, dessa forma, o forte impacto da introdução dos veículos flex neste mercado.  

                                                           
3 Com o uso de etanol hidratado, o veículo tem menor autonomia do que com uso de Gasolina C. De 
modo geral, adota-se como regra que a relação se torna vantajosa ao consumidor quando o preço do 
etanol hidratado não ultrapassa 70% do preço da gasolina.  
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Figura 3 - evolução do consumo anual de etanol hidratado (em 103 m3) por tipo de 

veículo 

 
Fonte: Estimativas do Ministério do Meio Ambiente (2013) 
 

Figura 4 - evolução do consumo anual de etanol anidro (em 103 m3) por tipo de 

veículo 

 
Fonte: Estimativas do Ministério do Meio Ambiente (2013) 

Como efeito deste processo, se observou a significativa ampliação do cultivo 

canavieiro no meio rural brasileiro, por meio da incorporação de novas áreas, 

principalmente oriundas da substituição de áreas de plantio de café, culturas alimentares 

tradicionais e/ou áreas de pastagens (Gonçalves, 2009). A área total plantada em 

hectares de cana-de-açúcar passou de 4.879.841 hectares, ou 9,4% das áreas brasileiras 

destinadas a lavouras temporárias e permanentes em 2000, para 10.472.169 hectares em 

2014, chegando à representatividade de 14,5% da área total (IBGE, 2016). 

Historicamente concentrada no Nordeste e Sul e Sudeste do país, a dinâmica recente 

da expansão sobre novas áreas de cultivo se deu de maneira mais expressiva sobre áreas 

das regiões Sudeste e Centro-Oeste, conforme resumido na Tabela 1.  

Tabela 1 - Evolução da Área Plantada de Cana-de-açúcar por Região, de 2005 a 

2014, em mil hectares 
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Região  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
4

 Centro-
oeste  543 593 689 888 1.053 1.191 1.421 1.539 1.786 1.807 233% 

Nordeste  1.131 1.135 1.191 1.277 1.202 1.235 1.230 1.217 1.204 1.200 6% 
 Norte  21 24 26 28 33 34 50 53 54 63 200% 

 Sudeste  3.667 4.158 4.589 5.368 5.908 6.032 6.229 6.247 6.496 6.685 82% 
 Sul  454 483 592 649 650 671 686 697 683 717 58% 

 Total  5.815 6.393 7.087 8.211 8.846 9.165 9.617 9.752 10.223 10.472 80% 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do IBGE (2016) 

Ao se observar o mapa da expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil entre os 

anos de 2005 e 2011 (Figura 5), observa-se um crescimento concentrado do setor 

sucroenergético principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Segundo Moraes e 

Zilberman (2014), a expansão ocorreu principalmente sobre estas áreas por apresentam 

condições climáticas e infraestrutura mais adequada à adaptação da cultura. Fatores 

como a queda de preços de grãos, câmbio valorizado, elevação da remuneração da cana-

de-açúcar e a implantação de novas usinas, verificados no período entre 2004 e 2008, 

também impulsionaram este movimento de transição de culturas, notadamente sobre a 

região Centro-sul (Silva-Neto, 2004; Castro et al. 2010). 

Figura 5 – Mapa da expansão da cultura canavieira nos municípios brasileiros: 
percentual de área destinada à agricultura ocupada pelo cultivo de lavoura 

temporária de cana-de-açúcar (2005 e 2011) 

 
Fonte: Gilio (2015) 

A expansão sobre áreas próximas às já tradicionais também se justifica pela alta 

especificidade locacional e temporal da cultura, uma vez que a cana oriunda de áreas de 
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mais de 50 km de distância da usina já é considerada economicamente inviável ao 

processo produtivo, pelos elevados custos de frete e da necessidade da cana ser 

esmagada rapidamente (em até 48h), sob o risco de perda da qualidade e potencial 

energético, além da necessidade de investimentos nas lavouras com prazo médio de 

recuperação em cinco anos. As usinas para esmagamento da cana também são ativos 

muito específicos e de elevado valor, com realocação pouco provável para outras 

atividades. 

 Cabe destacar que, diferente do ocorrido nos anos 80, o crescimento recente da 

produção canavieira foi motivado pelo aumento da demanda tanto do etanol 

combustível, quanto do açúcar, produto este que historicamente o Brasil tem grande 

representatividade no mercado global (Martinez-Filho et al. 2006). Conforme a Figura 

6, verifica-se que mesmo diante do grande aumento de produção de cana-de-açúcar, a 

participação da destinação entre açúcar e etanol nacional manteve-se praticamente 

estável: na safra 2007/08, 59,36% da produção de cana foi direcionada ao etanol e 

40,64% para açúcar; na safra 2012/2013, os percentuais foram de 59,58% e 40,43%, na 

mesma ordem (CONAB, 2016).  

Figura 6 – Evolução do share de destinação da cana-de-açúcar (entre etanol e 
açúcar) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados de Moraes e Zilberman (2014), 
CONAB (2016) e UNICA (2016). 
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de-açúcar; ou induzidos, gerados a partir dos efeitos do processo produtivo nas 

economias locais.  

Moraes (2007) realiza uma análise descritiva dos dados da PNAD e da RAIS, 

destacando a dimensão de crescimento dos indicadores de número de trabalhadores e 

formalização no setor. No Brasil como um todo, o estudo indica que entre 2000 e 2005, 

considerando-se os três setores (cana-de-açúcar, açúcar e álcool) conjuntamente, houve 

aumento expressivo de 52,9% do número de empregados, que passou de 642.848 em 

2000 para 982.604 em 2005 (Moraes, 2007). Martínez et al. (2013) avaliam que em 

áreas do Nordeste brasileiro, os impactos sobre o emprego são mais proeminentes, dada 

presença de atividades industriais no âmbito rural da região. Coelho et al. (2006) 

ressalta o menor custo de criação de um posto de trabalho na agroindústria 

sucroenergética com relação a indústria química e petroquímica. Segundo estes autores, 

um posto na indústria química e petroquímica chega a custar até vinte vezes mais e a 

taxa de emprego por unidade de energia produzida pelo etanol é até 152 vezes maior 

com relação as indústrias de óleo (ou combustível de origem fóssil).  

Por outro lado, a qualidade e as condições destes postos de trabalho gerados de 

forma direta pelo setor são vistas na literatura com ressalvas. Estudos localizados, 

realizados em diferentes cidades, foram convergentes em apontar que grande parte 

destes trabalhadores, caracterizados como jovens, migrantes de regiões pobres do país, 

com baixa qualificação e pouca perspectiva no mercado de trabalho, atuavam 

principalmente no corte manual da cana, enfrentando jornadas de trabalho extensivas, 

condições degradantes de moradia e ambiente de trabalho, além de relatarem quadros 

patológicos relacionados ao exercício da profissão (Galiano et al., 2012; Moraes et al. 

2013).  

Mas observa-se que uma nova configuração de trabalho vem se desenhando neste 

setor ao longo dos últimos anos. Em 1998, o Decreto Federal 2.661 estabeleceu a 

eliminação gradual da queima da cana-de-açúcar. No entanto alguns estados 

estabeleçam normas específicas e em São Paulo foi instituída a Lei nº 10.547, de maio 

de 2000, além de ser acordado em 2007 Protocolo Agroambiental que visou a 

antecipação da eliminação da queima no Estado (MORAES, 2007).  

O lapso temporal para eliminação da queimada chega ao horizonte de 2031 entre os 

estados produtores pela lei federal, no entanto em São Paulo - estado responsável pela 
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maior parte da produção nacional de cana-de-açúcar, açúcar e etanol -, quase a 

totalidade dos produtores já aderiram ou anteciparam-se às metas do Protocolo 

Agroambiental de 2007, que estipulou para 2014 a eliminação da queimada nas áreas 

com declividade inferior a 12% e 2017 para as demais áreas. Os estados do Centro-

Oeste também se destacam pela elevada mecanização na colheita. 

A crise no setor sucroenergético: principais causas, e a influência governamental 

Após o período de grande expansão destacado, a partir de 2009 se inicia um período 

de crise e supressão de investimentos. A Tabela 2 reflete este momento de queda 

gradual de investimentos na área industrial.  

Tabela 2 – Número de novas usinas construídas entre 2005 e 2012 
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Total 

GO 2 1 4 10 4 2 1 - 24 

MG 3 2 6 4 5 3 - - 23 

MS - 2 1 3 7 - 2 2 17 

MT - 2 1 - - 1 - - 4 

PR - - 2 - 1 - - - 3 

RJ - - - - - 1 - - 1 

SP 4 12 11 13 4 2 - - 46 

Total 9 19 25 30 21 9 3 2 118 

Fonte: Moraes e Zilberman (2014) 

Na Tabela 3, apresenta-se o número de trabalhadores formais envolvidos 

diretamente na produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol (definido como Indústria 

para estes dois últimos produtos), para o Brasil e o Estado de São Paulo, para os anos de 

2009, 2013 e 20144. É possível notar que setor teve grande encolhimento de postos de 

trabalho no período, não apenas na área agrícola (-39,5% no número de trabalhadores 

formais), que está completando seu ciclo de modernização e mecanização da colheita, 

conforme já destacado neste estudo, mas também no segmento industrial (-15,3%). 

Tabela 5 – Número de empregos formais da agroinsústria sucroenergética em São 

Paulo e Brasil – 2009, 2013 e 2014 
Atividade Região 2009 2013 2014 

                                                           
4 Os dados dos RAIS referem-se à uma pesquisa censitária com dados referentes apenas ao emprego 
formal. Contudo, no Estado de São Paulo, informações da PNAD indicam que a formalidade do setor de 
cana-de-açúcar foi de aproximadamente 94% em 2005. Deste modo, optou-se pelo uso de dados da RAIS 
para a análise de dados de emprego. 
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Cana-de-açúcar (lavoura)  São Paulo 215.518 146.741 130.449 

  Brasil 425.027 304.351 268.391 

Indústria (usinas) São Paulo 263.309 246.081 230.995 

  Brasil 787.244 717.969 666.618 

Fonte: RAIS (2015) 

A literatura ressalta, que os motivos que levaram à configuração do contexto crise 

no setor sucroenergético no período pós-2008 envolvem tanto aspectos relacionados à 

produção de cana, quanto para o segmento industrial.  Sob o primeiro aspecto, destaca-

se, principalmente, adversidades climáticas e a renovação inadequada de canaviais 

geraram queda de produtividade nas últimas safras (Nyko et al. 2013).  

Moraes e Bacchi (2014) destacam que a falta de investimentos na a renovação dos 

canaviais foi o fator principal. Segundo dados recuperados por estes autores, um 

canavial renovado produz 115 t/ha contra 55 t/ha de um canavial no sexto corte, 

identificando-se na safra 2012/2013 o patamar de 606 mil hectares que não tinham sido 

renovados, resultando-se em uma perda de 36.360 mil toneladas de produção potencial 

(Moraes & Bacchi, 2014). A Figura 7 apresenta a produtividade média e o Açúcar Total 

Recuperável (ATR) médio das últimas safras brasileiras, segundo dados da Conab 

(2016).  

 Figura 7 – Produtividade e ATR médio, safras 2005/06 a 2015/16 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2016) 

Outro aspecto de influência negativa sob o contexto das lavouras está no 

processo de mecanização. Nyko et al. (2013) e Moraes & Bacchi (2014) ressaltam  que 

apesar das vantagens claras associadas à mecanização, que envolvem benefícios sob as 

 115,00

 120,00

 125,00

 130,00

 135,00

 140,00

 145,00

 -
 10 000
 20 000
 30 000
 40 000
 50 000
 60 000
 70 000
 80 000
 90 000

Kg
/t

 ca
na

Em
 k

g/
ha

ATR MÉDIO PRODUTIVIDADE



1038    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

14 
 

ópticas trabalhistas e ambientais, a rápida difusão deste processo, determinada 

principalmente pelas maiores restrições relativas à queima da cana, revelou certas 

deficiências das máquinas e implementos utilizados pelo setor, sobretudo por conta da 

compactação do solo, consumo excessivo de mudas, menor densidade de plantas por 

área plantada, maior altura em que o colmo é cortado pelas colheitadeiras em relação à 

altura do corte manual, além da elevação, pelo menos inicial, dos custos de produção. 

Para o segmento industrial, Benetti (2009) ressalta que a fase de acelerado 

investimento iniciada no período pós-2003 sofreu um forte revés com a crise 

econômico-financeira global de 2008. O crescimento do setor teve como base o 

investimento estrangeiro, com internacionalização rápida da indústria e grande entrada 

de capital externo (Benetti, 2009). Segundo levantamento da Datagro5, a presença de 

estrangeiros na produção subiu de 6% em 2006 para cerca de 33% em 2012. Segundo o 

estudo, as empresas estrangeiras investiram mais de US$22 bilhões desde 2005. Com a 

crise, estancou-se o fluxo de entrada de capitais, produtivo e financeiro (incluindo o 

meramente especulativo), mas permaneceram as dívidas assumidas anteriormente 

(Benetti, 2009). Moraes e Bacchi (2014) também ressaltam que tal fato afetou também 

os investimentos no setor agrícola, notadamente na renovação dos canaviais. 

Além destes fatores, cabe destacar a influência das ações governamentais no 

agravamento deste contexto. Entre os anos de 2009 e 2013 os preços do barril de 

petróleo caiam no mercado global, mas internamente, os preços da gasolina para o 

consumidor final brasileiro seguiam em queda de valor real, conforme pode ser 

verificado na Figura 8. 

Figura 8 – Preços médios internos da gasolina para o consumidor final no 

Brasil, em R$ a preços de 2016, e preços internacionais do barril de petróleo 

(Brent), em U$ a preços de 2016 

 
                                                           
5Dados disponíveis em:< http://oglobo.globo.com/economia/estrangeiros-sao-nova-geracao-de-usineiros-
8232513> Acesso em 16/05/2016. 
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Fonte: ANP (2016) e British Petroleum (2016) 

No Brasil, os preços dos combustíveis no eram determinados pelo governo até 

2001. A desregulamentação veio com a lei nº 9.478/1997, que entrou em vigor a partir 

de janeiro de 2002. Segundo Lima (2016), ocorream ainda o fim dos subsídios e a 

possibilidade de importação de combustíveis por qualquer agente econômico. Porém, o 

governo federal manteve-se como acionista majoritário e com poder de decisão sobre a 

Petrobras, companhia que tem share de quase 100% sobre o mercado de refino de 

gasolina e posição dominante na distribuição de combustíveis no mercado brasileiro 

(Lima, 2016). Dessa forma, a política de preços dos combustíveis adotada pela 

Petrobrás ainda pode ser definida como um instrumento para implementação de 

políticas do governo federal. 

Em 2001 também foi promulgada a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 

instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-combustíveis), 

incidente sobre o volume comercializado de combustíveis fósseis. Outro mecanismo de 

intervenção do governo sobre o mercado de combustíveis é a definição do percentual de 

etanol anidro adicionado à gasolina para a produção da gasolina C. 

Conforme Moraes e Bacchi (2014) destacam que a Petrobras reajustou em final de 

junho de 2012 o preço da gasolina em 7,83%, mas o aumento não foi repassado ao 

consumidor, dado que em seguida o governo zerou a alíquota da Cide-combustíveis, 

taxa que voltou a ser cobrada apenas em maio de 2016. Segundo Almeida et al. (2015), 

a política de preços dos combustíveis foi orientada pelo controle da inflação nos últimos 

anos e causou grandes impactos econômicos, inclusive sobre a Petrobras, que incorreu 

prejuízos importando combustíveis para atender à crescente demanda por gasolina a 

baixo custo. Com o etanol pouco competitivo nas bombas, a partir de 2011 as 

importações passaram a superar as exportações de gasolina, pressão que veio a se 

arrefecer somente em 2013, devido a melhorias de eficiência no refino da Petrobras e 

elevação do teor de etanol anidro na mistura de 20% para 25% (Almeida, 2015).  

A Figura 9, apresenta evolução do valor da Cide-combustíveis, evidenciando-se 

que houve a preocupação clara do governo federal em manter estável patamar de preços 

da gasolina no período, notadamente entre 2011 e 2014, diante da necessidade de 

ajustes de preço por parte da Petrobrás. 
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Fonte: ANP (2016) e British Petroleum (2016) 

No Brasil, os preços dos combustíveis no eram determinados pelo governo até 

2001. A desregulamentação veio com a lei nº 9.478/1997, que entrou em vigor a partir 

de janeiro de 2002. Segundo Lima (2016), ocorream ainda o fim dos subsídios e a 

possibilidade de importação de combustíveis por qualquer agente econômico. Porém, o 

governo federal manteve-se como acionista majoritário e com poder de decisão sobre a 

Petrobras, companhia que tem share de quase 100% sobre o mercado de refino de 

gasolina e posição dominante na distribuição de combustíveis no mercado brasileiro 

(Lima, 2016). Dessa forma, a política de preços dos combustíveis adotada pela 

Petrobrás ainda pode ser definida como um instrumento para implementação de 

políticas do governo federal. 

Em 2001 também foi promulgada a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 

instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-combustíveis), 

incidente sobre o volume comercializado de combustíveis fósseis. Outro mecanismo de 

intervenção do governo sobre o mercado de combustíveis é a definição do percentual de 

etanol anidro adicionado à gasolina para a produção da gasolina C. 

Conforme Moraes e Bacchi (2014) destacam que a Petrobras reajustou em final de 

junho de 2012 o preço da gasolina em 7,83%, mas o aumento não foi repassado ao 

consumidor, dado que em seguida o governo zerou a alíquota da Cide-combustíveis, 

taxa que voltou a ser cobrada apenas em maio de 2016. Segundo Almeida et al. (2015), 

a política de preços dos combustíveis foi orientada pelo controle da inflação nos últimos 

anos e causou grandes impactos econômicos, inclusive sobre a Petrobras, que incorreu 

prejuízos importando combustíveis para atender à crescente demanda por gasolina a 

baixo custo. Com o etanol pouco competitivo nas bombas, a partir de 2011 as 

importações passaram a superar as exportações de gasolina, pressão que veio a se 

arrefecer somente em 2013, devido a melhorias de eficiência no refino da Petrobras e 

elevação do teor de etanol anidro na mistura de 20% para 25% (Almeida, 2015).  

A Figura 9, apresenta evolução do valor da Cide-combustíveis, evidenciando-se 

que houve a preocupação clara do governo federal em manter estável patamar de preços 

da gasolina no período, notadamente entre 2011 e 2014, diante da necessidade de 

ajustes de preço por parte da Petrobrás. 
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Figura 9 – Evolução da CIDE-combustíveis incidente sobre a gasolina, em 

R$/Litro a preços correntes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 Conforme já destacado, o proprietário do veículo flex exerce sua escolha no 

momento de abastecer, fazendo com que a demanda do etanol hidratado dependa do 

preço da gasolina. Dessa forma, a manutenção do preço da gasolina em baixo patamar, 

conforme política de preços recente executada pela Petrobras e o governo federal, 

afetaram diretamente a rentabilidade do etanol. Segundo Milanez et al. (2012), os 

preços de mercado chegaram a um patamar que passaram a não mais cobrir os custos de 

produção, tornando a situação insustentável ao produtor. Somente ao final de 2014 e no 

decorrer de 2015 que os preços voltaram a um patamar de competitividade, com a volta 

da CIDE, ainda que abaixo do demandado pela agroindústria do etanol6, e os reajustes 

da Petrobrás. A adição de etanol à gasolina subiu para 27%, a partir de março de 2015, 

atendendo a reivindicação do setor. 

Perspectivas atuais 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA/ESALQ/USP, 2016), o mercado brasileiro de etanol vive um cenário já mais 

positivo em 2016, com o consumo tendo se elevado em 2015 e a possibilidade de 

repassar aumentos de preço ao consumidor final, o que vem gerando, ainda que de 

forma gradativa, de uma retomada da rentabilidade do setor, que há alguns anos convive 

custos de produção em alta e prejuízos financeiros. Por outro lado, verifica-se que há 

expectativas de crescimento no volume produzido, sendo necessário planejamento ao 

longo da atual safra para manter a cadeia sustentável (CEPEA/ESALQ/USP, 2016). 

                                                           
6 Noticia completa em: < 
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Cana/noticia/2015/01/volta-da-cide-e-do-
piscofins-melhoram-competitividade-do-etanol-diz-unica.html> acesso em 30/07/2016 
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A alternativa das usinas para manter a rentabilidade tem sido voltar a produção 

para o açúcar, onde se verifica forte elevação de preços7. Segundo 

CEPEA/ESALQ/USP (2016), a vantagem do açúcar em relação ao etanol atingiu 

recorde nos primeiros meses de 2016, tendo o açúcar cristal remunerado 65% a mais 

que o etanol anidro e 78% mais que o hidratado, refletindo o déficit global do produto. 

Dessa forma, atravessada a fase mais conturbada da crise no setor, cabe ponderar 

sobre as perspectivas que possam levar ao desenvolvimento sustentável futuro. Santos 

et al. (2015) destaca que boa parte do grupo de usinas e produtores “sobreviventes da 

crise”, convivem com ela sem interromper a produção, indicando que cabem medidas de 

dinamização, com vistas ao aumento da concorrência, à redução de custos e à adoção de 

novas tecnologias para o alcance de maior produtividade no setor. 

 Cabe considerar também os impulsos às fontes alternativas de energia, onde o 

setor sucroenergético pode beneficiar-se com o uso do potencial de geração de energia 

por meio da queima do bagaço de cana residual do processo produtivo. O Programa de 

Incentivo a Fontes Alternativas de Energia (Proinfa) foi iniciado em 2002, que, somado 

a iniciativas do MME junto à Aneel e à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), tem 

aumentado de forma significativa a geração elétrica a partir da biomassa, que inclui a 

gerada a partir do bagaço de cana-de-açúcar (Santos et al. 2015). Segundo a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE, 2015), a biomassa representou 7,3% da oferta interna 

brasileira de energia, com tendência crescente.  

Segundo Okuno (2016), a palha representa 1/3 da energia potencial da cana-de-

açúcar e atualmente é subaproveitada. Atualmente existem programas de melhoramento 

genético e pesquisas voltadas à produção da chamada “cana energia”, voltada à maior 

produção de fibra (Okuno, 2016). Neste contexto, também se insere a evolução da 

produção de etanol de segunda geração (celulósico) que, aos poucos, vem ganhando 

escala comercial no Brasil. 

 Outro ponto a ser considerado é o relativo abandono da indústria automotiva ao 

carro flex. Desde a adoção da tecnologia em 2003, poucos avanços foram oferecidos 

pela indústria em termos de se elevar a eficiência dos motores com o uso de etanol 

combustível. Hoje, a indústria automotiva mundial volta-se ao desenvolvimento de 

veículos híbridos e elétricos, que vem crescendo em escala produtiva e aceitação do 
                                                           
7 Desde os anos 70 a maior parte das usinas brasileiras são do tipo mistas, ou seja, produzem tanto açúcar 
quanto etanol (Ramos, 2012 apud Santos et al. 2015) 
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consumidor, atingindo 2% representatividade do mercado global em 2013 (Vaz et al. 

2015). A possibilidade e viabilidade de desenvolvimento do automóvel hibrido flex no 

Brasil, com maior eficiência energética com o uso do etanol, poderia trazer um novo 

importante componente de incentivo à indústria (Vaz et al., 2015).  

Considerações Finais 

Em um momento em que o mundo busca fontes alternativas menos poluentes de 

energia, o Brasil acumula larga experiência com o uso do etanol como combustível. A 

grave crise enfrentada recentemente pelo setor sucroenergético, agravada pela ação 

governamental, coloca em dúvida a capacidade e a prioridade dos incentivos ao setor, 

além de gerar dúvidas com relação às possibilidades de investimentos de longo prazo. 

Avalia-se, de acordo com as questões levantadas neste estudo, que o setor tem 

possibilidades de voltar a ter rentabilidade, com investimentos em modernização, 

produtividade. As indústrias sobreviventes ao período da crise podem apontar para um 

caminho de melhor eficiência produtiva. Também se verifica a possibilidade de maiores 

investimentos em pesquisa e em alternativas, ampliando-se o enfoque sobre a biomassa 

e novas tecnologias de produção. Mas percebe-se que ainda é essencial a ação 

governamental, com o fim de se estabelecer perspectivas mais estáveis e previsíveis 

para a recuperação dos investimentos no setor. 
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Abstract 

Agricultural policies have impacts on land use, economy and environment. Their 
analysis requires disaggregated data at the local level with geographical references, 
which is unavailable in the statistical sources. Some studies have been made, to obtain 
disaggregated data at this level, but they are limited, since no alternative supervised 
classification algorithms were tested and not all sources of empirical information were 
utilized. Therefore, this study proposes a model for disaggregating agricultural data, 
which in a first step develops a supervised classification process using a survey, 
empirical knowledge and satellite images; while in a second step a minimum cross-
entropy process is developed which ensures consistency with multiple sources of 
information. The proposed model was applied in the Algarve region using a more 
comprehensive set of biophysical information and various supervised classification 
algorithms. The results were satisfactory and were analyzed and validated in detail with 
various sources of information. 
 
 
Keywords: data disaggregation, supervised classifications, classification algorithms, 
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1. INTRODUCTION 
Agriculture and forests cover the majority of the Portuguese territory and are 

essential for biodiversity preservation, general economy and provide an important 

contribution to sustainable development (Xavier and Freitas, 2014). Agriculture is also 

an essential way to supply goods, which are essential for human survival and well-being 

and needs to be well managed (Hajkowicz et al., 2009, p. 221). 

The crop spatial distribution at a local level can reveal the pattern of agricultural 

production over different periods and is relevant in agricultural ecosystem analysis 

(Tan, 2014). Therefore global cropland information is crucial for agricultural production 

in many spatially explicit models and in applications (Fritz et al., 2011). 

 However, large gaps exist in our knowledge of the current distribution and 

spatial patterns of crops which are likely important from a policy and investment 

planning perspective (You et al., 2009). 

In Portugal, the Agricultural Census is carried out every 10 years and between 

these years there is a lack of available information at municipality or parish levels. In 

the case of the Algarve agrarian region it would be very relevant to have this 

information, particularly, for permanent crops, for which several municipalities tend to 

be oriented (Xavier and Freitas, 2014). In spite of this lack of information there is 

information available usually each 3 years of the LUCAS (Land Use/Cover Area frame 

Statistical survey) survey, which collects land cover/land use, agro-environmental and 

soil data by field observation of referenced points (EUROSTAT 2013), by taking 

several photographs. 

Moreover information is also available monthly for satellite imagery from 

LANDSAT and more recently SENTINEL 2. LANDSAT is a set of multispectral 

satellites developed since the early 1970’s by National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) (Congedo, 2015). SENTINEL 2 is a multispectral satellite 

developed by the European Space Agency (ESA) in the frame of Copernicus land 

monitoring services, which acquires 13 spectral bands with the spatial resolution of 

10m, 20m and 60m (Congedo, 2015). 

Remote sensing and Geographical Information Systems (GIS) are relevant for 

ecosystem analysis, since the acquisition of remotely sensed data facilitates the analysis 

of the earth-system’s function, and change over time (Gadiga et al., 2013) and recent 
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satellite imagery offers a great potential for analyzing the land use namely by 

performing supervised classifications. 

In order to tackle such problems data disaggregation processes are needed (Howitt 

and Reynaud, 2003, Fragoso et al. 2008, Martins et al., 2011).  Several studies were 

carried out by You and Wood (2006), You et al. (2009), You et al. (2014), Chakir 

(2009), Kempen et al. (2005), Xavier et al. (2015, 2016). However, none of these 

studies took the utmost advantage of recent and free satellite imagery.  

Only Xavier et al. (2016), which presented a methodological approach for 

disaggregating agricultural data using supervised classifications from satellite imagery, 

have used the LUCAS survey and an entropy approach for guarantying consistency 

among the different sources of information and allows the improvement and correction 

of several errors detected in the supervised classification method. However, this study 

was still limited regarding the number of training fields used and it did not make a 

comparison of several classification algorithms, neither analysed them at a finer grid 

than a kilometric one. 

Therefore, the objective of this study is to provide a methodological approach 

for disaggregating agricultural data using supervised classifications and an entropy 

approach for improving the results obtained in the supervised classification process. It 

integrates a more complete set of biophysical information, compares different 

classification algorithms and tests the approach in a more detailed grid for the Algarve 

and one pilot municipality in southern Portugal. 

The remainder of the paper is presented as follows: in section two the 

methodological approach is presented; in section three the empirical implementation is 

explained; and in section four the results and discussion are analysed. Finally, section 

five presents the main conclusions of this work. 

 

2. METHODOLOGICAL APPROACH 
The methodological approach adapts the method proposed by Xavier et al. 

(2016) which used the  LUCAS survey and  Satellite imagery for defining supervised 

classifications and minimization of the cross entropy for improving the previous 

estimate and to disaggregate agricultural data.  
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The LUCAS survey point data allows using a set of samples that may work as 

“training fields” (also known as training areas or regions of interest) in a “supervised 

classification” of up-to-date satellite image information. A supervised classification is 

an image processing technique that allows an image’s identification of materials, 

according their spectral signatures. Therefore, there are several kinds of classification 

algorithms, but the general purpose is to produce a thematic map of land cover 

(Congedo, 2015) and several studies followed this approach (e.g. Jeon et al., 2014; 

Martins, 2012; Graciani et al., 2003). 

These supervised classifications present errors, which are different according to 

the classification algorithm used and need to be improved further. Therefore, after this 

previous estimate the cross minimization entropy approach is used. The proposed 

approach is divided in several steps according to Xavier et al. (2016): 

1) First step- a supervised classification of satellite images for identifying the 

distribution of permanent crops is carried out. The development of this step implies: 

i) To collect all the available information and to select carefully the satellite 

image to be processed;  

ii) To define the “training fields” using the LUCAS survey samples as references 

and the empirical knowledge;  

iii) To define the spectral signatures; 

iv) To implement the supervised classification algorithms. 

2) Second step- an entropy approach is applied to guaranty consistence among the 

different sources of information and with the aggregate. The implementation of a cross 

entropy minimization process allows disaggregating the data with respect to previous 

estimate, and assuring consistency with the aggregate, with the biophysical and 

historical restrictions regarding the farms’ land uses. If the area has a considerable size 

or is very heterogeneous a cluster analysis considering the main land uses is 

implemented which is able to divide the territory  in relatively more homogenous areas, 

before carrying out an minimum cross entropy minimization (Xavier et al., 2015, 2016).  
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2.1. THE SUPERVISED CLASSIFICATION: THE CLASSIFICATION 

ALGORITHMS 

For carrying out the supervised classification several classification algorithms 

may be used. The classification algorithm classifies the whole image by comparing the 

spectral characteristics of each pixel to the spectral characteristics of reference land 

cover classes. Tools such as the SCP tool of QGIS allow implementing the several 

classification algorithms (Congedo, 2015). The research carried out in this paper 

compares two of them: the Minimum Distance algorithm and the Maximum Likelihood 

algorithm. 

The Minimum Distance algorithm calculates the Euclidean distance (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

between spectral signatures of image pixels and training spectral signatures, according 

to the following equation (Congedo, 2015): 

                                        𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = √∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                     (1) 

 

where 𝑥𝑥 is the  spectral signature vector of an image pixel,  𝑦𝑦 is the spectral signature 

vector of a training area and 𝑛𝑛 is the number of image bands. Therefore, the distance is 

calculated for every pixel in the image, assigning the class of spectral signature that is 

closer, according to the following discriminant function (Congedo, 2015): 

 

                            𝑥𝑥 ∈ 𝐶𝐶𝑘𝑘 ⇐⇒ (𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑘𝑘) < (𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑗𝑗)  ∀𝑘𝑘≠ 𝑗𝑗                                                           (2) 

 

where 𝐶𝐶𝑘𝑘 is the land cover class 𝑘𝑘;  𝑦𝑦𝑘𝑘 is the spectral signature of class 𝑘𝑘 and  𝑦𝑦𝑗𝑗 is the 

spectral signature of class 𝑗𝑗. 
The  Maximum Likelihood algorithm calculates the probability distributions for 

the classes related to Bayes’ theorem estimating if a pixel belongs to a land cover class.  

The discriminant function is calculated for every pixel as (Congedo, 2015): 

 

𝑔𝑔𝑘𝑘(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑝𝑝(𝐶𝐶𝑘𝑘) − 1
2 𝑙𝑙𝑛𝑛 |∑ 𝑘𝑘| − 1

2 (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑘𝑘)𝑡𝑡 ∑ -1

𝑘𝑘
(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑘𝑘) 

                                                                                                                                         (3) 

where  𝐶𝐶𝑘𝑘 is the  land cover class k;  x is the spectral signature vector of an image pixel;  

𝑝𝑝(𝐶𝐶𝑘𝑘)is the probability that the correct class is 𝐶𝐶𝑘𝑘; , |∑𝑘𝑘 | is the determinant of the 
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covariance matrix of the data in class 𝐶𝐶𝑘𝑘; ∑ -1
𝑘𝑘  is the inverse of the covariance matrix; 

𝑦𝑦𝑘𝑘 is the  spectral signature vector of class k (Congedo, 2015). Therefore: 
 

                                                     𝑥𝑥 ∈ 𝐶𝐶𝑘𝑘 ⇐⇒ (𝑥𝑥) > (𝑥𝑥)∀𝑘𝑘 ≠𝑗𝑗                                                     (4) 
 

2.2. THE MINIMUM CROSS ENTROPY 

The entropy approach allows overcoming several problems that hamper 

traditional econometrics (You et al., 2009). It is also a good approach for situations in 

which the normal estimation methods don’t hold for performing statistical inference and 

allows taking the utmost advantage of a previous estimate.  

Good (1963) proposed the cross-entropy (CE) approach, which can be defined as 

a minimization problem where the cross entropy is minimized subject to applicable 

constraints and the prior knowledge (You et al., 2009; Chakir, 2009).  Golan et al. 

(1996) developed the generalized cross entropy (GCE) to take into account the presence 

of unknown disturbances and measurement errors. Fragoso and Carvalho (2012) refer 

that this model is a good alternative to estimate economic data that may be ill-posed and 

in certain situations it may be superior to other traditional estimation. For agricultural 

data estimation in Portugal were developed several entropy models to disaggregate 

agricultural data using this approach (Martins et al., 2011; Xavier  et al., 2010; Xavier  

et al.,  2011;, Xavier et al., 2015; Xavier  et al., 2016). 

The model proposed in this study is based on a GCE (Xavier et al., 2015, 2016): 
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where i
kx  are the probabilities of each crop k, to be estimated in area i; i

k
R  are the 

probabilities of each crop k, in area i resulting from previous estimates; iST  is the area 

weight of each disaggregated unit; kSTAT  are the regional statistics for crop or 

occupation k; i
kLAND  is the land use available for that crop k in disaggregated unit i 

which can be expressed as a share and results from the exclusion of the urban areas and 

other unproductive, using the most recent land use cartography; i
kB  are the biophysical 

limits B, which include the soils, climatic restrictions and slope limits for implementing 

the crops; i
kHM  are the minimum historical limits and i

kHMX  are the maximum 

historical limits for each disaggregated unit and kne  refers to an error term 

parameterized according to the formalism of Golan et al. (1996) 

Equation (5) is the objective function, which seeks to minimize the cross entropy 

of the estimated probability distribution ( i
kx ) and the previous estimate ( i

k
R ) and the 

errors distribution ( kne ). Equation (6) guarantees that i
kx  have the characteristics of a 

probability distribution. Equation (7) states that the disaggregated shares i
kx , must be 

compatible with the aggregate at the regional level. 

Equations (8) and (9) regard that this information must respect the limits of the 

available land cover reinterpreted from the land use cartography in the first case and in 

the second case they insure that the biophysical limits are respected. Equation (10) 

relates to historical limits that must be respected. Finally, equation (11) regards the fact 

that the error respects the properties of a probability distribution (Golan et al., 1996). 

After having calculated the shares, one simply needs to redistribute the regional 

data by using the following equations: 

                            
iSAxS i

k
i
k .ˆ                        




I

pii

i
k

pi
k SS ˆˆ

                            (12)
 

where i
kŜ  is the estimated area for crop or land use k for unit i and SA is the area of unit 

I;  pi
kŜ  is the estimated area for crop or land use k for pixel pi. 
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2.3.VALIDATION 

The measures used for validation are divided in two groups (Xavier et al., 2016): 

1) Deviation measures; 2) General statistical measures: R, R2 and the efficiency 

indicator (EF).  

As deviation measures, the Prescription Absolute Deviation (PAD) and the 

Weighted Prescription Absolute Deviation (WPAD) are used. The Prescription 

Absolute Deviation (PAD) measures the estimation deviations from real statistics data 

from the 2009 National Agricultural Census: 

                         i
k

i
k

S
S i

ki
k

Ŝ-PAD                                                                                    (13) 

The WPADi allows assessing the real total deviation at the unit i level and at the 

aggregate level, WPAD is obtained by: 

                       
      PADWPAD ∑

1

i
k

i
k

k

i
kP




                                                                     

(14) 

The WPADi allows assessing the real total deviation at the unit i level (Xavier et 

al., 2010; Xavier et al., 2016; Martins et al., 2011).  Finally, at the aggregate level, 

WPAD is obtained by: 

i
I

1i

i

WPAD.
S
sWPAD 




                                                                                          

(15) 

 Regarding the second group of validation measures, the correlation coefficient R 

(comparing the i
kŜ and i

kS ) and the R2 were calculated (for further details see Xavier et 

al., 2015). The Modeling efficiency (EF) proposed by You et al. (2009) was also 

calculated: 
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where i
kS is the observed value and i

kŜ  the model result, i
kS  is the average of the i

kS  

values. 
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3. EMPIRICAL IMPLEMENTATION 

The Algarve region in the south of Portugal with an area of 4996.8 km2 was 

selected for implementing our study and to disaggregate the data to a kilometric grid. 

(figure 1). It was composed in 2010 by 16 municipalities and 84 parishes, which were 

reduced for 67 few years later. The pilot municipality chosen to disaggregate the data to 

a more detailed 25 hectares grid was Silves. This municipality has about 680.1 km2 and 

it was divided in 2009 in 8 parishes which were later reduced to 6. It extends from the 

Algarve’s inland until the littoral area. 

In this region, as in the Silves municipality, there are several biophysical 

contrasts among the littoral and the inland with lesser fertile areas and higher slopes and 

the predominant climate is a Mediterranean one (Xavier et al., 2016). In the Algarve 

region there are municipalities where permanent crops are predominant and many fresh 

fruits are relevant such as citrus in some municipalities. This is the case of Silves with a 

large citrus area and a trend to permanent crops (Xavier and Freitas, 2014). The 2009 

agrarian census showed that more than 17% of the total area of permanent crops is 

situated in the Silves Municipality and about 41% of the citrus area is also situated 

there. 

 
Figure 1- The study area location 

 

In the present study we proceed to the disaggregation of permanent crops, as 

follows: fresh fruits (FRTFRES), citrus (CITR), nuts fruits (FTRCRIJ), olive trees 

(OLIV), vineyards (VIN) and other permanent crops (OCP). 
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 The “training fields” (i.e. the sample areas for defining the spectral signatures) 

for the supervised classification were defined using the 2012 LUCAS survey, as well as 

available knowledge,  considering a total of 191 in all the Algarve.  Importance was also 

given to the necessity of the training fields being consistence to other years tested, i.e. 

being maintained the land use in the years analysed. 

 Regarding the satellite imagery used there are several sources of free satellite 

imagery with moderate resolution for the scientific community. From them, we must 

highlight the following: the LANDSAT data and the SENTINEL 2 data. Since the 

SENTINEL 2 satellite imagery is very recent (from 2015 until today), the LANDSAT 5 

and 8 images with a 30 meters resolution were used in the supervised classification 

process. 

The LANDSAT 5 image used to disaggregate the 2009 data is from 4  July 2009 

while there was also tested a disaggregation of this data for the municipality of Silves 

using a LANDSAT 8 image from 29 June 2013. The LANDSAT 5 and 8 images used 

were obtained from the NASA system by using the Earth Explorer: 

http://earthexplorer.usgs.gov.  

Two supervised classifications (SC) algorithms were tested: the minimum 

distance algorithm and the maximum likelihood algorithm. Therefore, several 

simulations were carried out. SCMD2009 uses the minimum distance algorithm and 

disaggregate data for 2009, using the LANDSAT 5 2009 image; SCML2009 uses the 

maximum likelihood algorithm and also disaggregate data for 2009, using the 

LANDSAT 5 2009 image. For the Silves Municipality, and beside these simulations, it 

was also tested a SC using the minimum distance algorithm and the LANDSAT 8- 2013 

image – SCMD2013 –, a SC using the minimum distance algorithm and the LANDSAT 

8- 2013 image without historical restrictions in the entropy process – SCMD2013WR – 

and a supervised classification using the minimum distance algorithm and the 

LANDSAT 8- 2013 image with very detailed historical restrictions in the entropy 

process – SCMD2013DR. 

As biophysical restrictions we used soil, slope and climate. The IDRHA 

(Hidraulic, Rural Engineering and Environment Institute) soil cartography (scale 

1:25.000) was used, excluding the soils not suitable for the several crops, the slope 
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restrictions were computed using a slope map calculated with a Digital Terrain Model 

and climatic restrictions imposed some areas exclusion for certain crops.   

Since the computational burden for implementing the model for the Algarve is 

very high, it was necessary to divide the Algarve in several groups of municipalities. 

Therefore, the groups of municipalities defined by Xavier et al. (2015) which use the 

Biplot coordinates to apply a hierarchal cluster analysis method  was used (for more 

details see Xavier et al., 2015). 

  The entropy model was used to disaggregate variables to the pixel level using a 

kilometric grid, which was further detailed, with consideration of the parishes’ limits, 

having obtained a total of 6832 disaggregated units for the Algarve. For the Silves 

municipality the data was disaggregated with the consideration of a 25 hectares grid, 

with a total of 3148 disaggregated units.  

For the error definition in the entropy data disaggregation model, the three sigma 

rule was used as reference (Chakir, 2009, Martins et al., 2011, Fragoso et al., 2008, 

Xavier et al., 2015 and Xavier et al., 2016). For the Algarve, the error considered was 

5}{-0.5,0,0.v for the disaggregation process at pixel level regarding Group 1 while in 

all the others it was {-1,0,1}v . In the Silves municipality it was always 

5}{-0.5,0,0.v . 

Validation was carried out using information from the 2009 Agricultural Census.  

The technical implementation of the approach follows Xavier et al. (2016) and 

uses QGIS and the Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) developed by Luca 

Congedo (Congedo, 2015) and the entropy models are implemented using the General 

Algebraic Modeling System (GAMS). 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

4.1. THE SUPERVISED CLASSIFICATION 

In a first step, the previous estimate was calculated using the supervised 

classification. Figure 2 presents examples of the results for 2009 using the LANDSAT 5 

image and includes all permanent crops and land uses. Several other divisions besides 

permanent crops are grouped in a land use denominated other areas (OREAS). In spite 

of the differences between the two algorithms presented as example, some contrasts in 
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the Region can be observed, namely between the more forested areas in the Algarve’s 

inland and the areas with different uses in the littoral area. Also we conclude that the 

minimum distance algorithm tends to identify more agricultural areas in the Algarve’s 

inland, which are identified as forest in the maximum likelihood algorithm. 

 
Figure 2–The supervised classification results for 2009 

(source: model results) 
 

4.2. THE ENTROPY APPROACH 

For the Algarve, the data disaggregation process was implemented in each group 

of parishes (Xavier et al., 2016), which were then unified in a regional map. The figure 

3 presents examples of the area results per disaggregated unit according to the several 

tested algorithms for the Algarve Region, which allows us identifying some of the 

major contrasts regarding the distribution of the permanent crops in the Algarve Region. 

These results include the initial shares, the areas per disaggregated unit and the 

aggregation of the areas per pixel. Several differences of allocation according to the 

classification algorithm used are also seen and the main differences will be analysed 

further in the validation. 
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Figure 3–Examples of  disaggregated units for the Algarve Region 
(source: model results) 

For the Silves municipality the figure 4 presents examples of the results for 

several distinct types of permanent crops and simulations. These results allow us 

identifying some of the major contrasts regarding the distribution of the several crops 

with respect for the biophysical restrictions. For instance, for the citrus, the areas with 

more concentration of this crop are located in the S. B. Messines, Algoz and Silves 

parishes, while in the interior are inexistent due to the bad biophysical conditions for the 

development of this crop. This seems at principle consistent with the general 

knowledge, one has of this area. We are also able to identify some difference in the 

different simulations carried out which lead to several types of allocations. 
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Figure 4– Examples of data disaggregation results for the Silves municipality 
(source: model results) 

4.3.VALIDATION 

The validation for the Algarve was carried out using the types of deviation 

indicators mentioned before. Regarding the first type of validation measures, in the 

region a WPAD of 42.8% was obtained in the simulation SCMD2009 and of 41.1% in 

the simulation SCML2009. The several deviation indicators are presented in the table 1. 

Results are very close in both the simulations carried out. The lowest median values are 

presented in the Olive trees (OLIV) and in the other permanent crops (OCP). 
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Table 1-The summary deviation indicators-Algarve 
SCMD2009 

Indic. FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP WPADi 
Average 87.7 87.1 110.6 77.8 90.4 26.1 67.1 
Median 53.8 44.6 31.3 56.5 72.6 0.0 54.3 

SCML2009 
Indic. FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP WPADi 
Average 77.8 84.0 114.1 90.6 89.6 27.2 64.7 
Median 47.8 46.4 35.3 52.1 67.6 0.0 53.4 

(source: model results) 

 
For Silves, as for the case of the Algarve, regarding the WPAD, the following 

values were obtained (table 2). Its analysis shows that the values obtained are quite 

acceptable and very satisfactory when considering previous studies (Martins et al., 

2011; Fragoso et al., 2008; Xavier et al., 2010; Xavier et al., 2016) and the reality, since 

it was only simulation SCMD2013WR that presented a value higher than 30%, while 

the others are lower than 30%, being the lowest registered in SCMD2013 (which may 

be explained due to the more rigorous set of bands of the LANDSAT 8 image). In 2009 

it was the SCMD2009, which presented better results.  
 

Table 2- The parishes’ WPAD for the Silves municipality 
 

Simulation WPAD 
SCMD2009 25.6 
SCML2009 26.12 
SCMD2013 20.86 
SCMD2013WR 33.38 
SCMD2013DR 29.2 

 (source: model results) 
 

The synthesis deviation indicators are presented next (table 3) for the several 

types of simulations carried out. Here we conclude that the other permanent crops 

(OCP) tend to present the lowest values of the median. We also identify significant 

median values of several crops. However, when analyzing the results individually we 

conclude that the parishes which have the most relevant agricultural area have low PAD 

in several relevant crops and consequently a low WPADi, while other crops with a low 

importance have high errors. Thus, the above values hide very satisfactory WPAD 

results. 
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Table 3-The summary deviation indicators 
Scenario FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 

SCMD2009 Average 51.3 91.0 65.9 44.7 69.9 31.9 
Median 43.6 93.1 21.9 34.9 87.6 5.0 

SCML2009 Average 51.6 91.0 62.4 78.4 82.6 31.9 
Median 50.1 93.1 19.0 32.6 93.6 5.0 

SCMD2013 Average 50.1 50.6 57.7 184.5 47.4 21.8 
Median 43.2 33.6 19.0 38.3 45.2 5.0 

SCMD2013WR Average 50.3 75.9 50.3 84.4 69.3 16.2 
Median 50.1 91.0 57.7 44.7 69.9 15.0 

SCMD2013DR Average 55.3 62.1 71.2 181.8 54.0 15.0 
Median 50.0 50.6 53.9 34.0 50.0 3.0 

 (source: model results) 
 

Regarding the second type of validation measures, an analysis of the correlation 

coefficient and R2 is presented next. You and Wood (2006) used this validation process 

in Brazil considering all the country’s municipalities (more than 4000) and obtained 

correlation coefficients  between 0.4 and 0.65 and satisfactory  P values. You et al. 

(2009) validated their model using 4 crops and obtained values of R2 between 0.8 for 

one crop while the other presented values between 0.40 and 0.45. Xavier et al. (2016) 

obtained the worst results in Vineyards, where R2 is only 0.254, while the other were 

always superior to 0.46.  

In the Algarve all the R2 are all superior to 0.5, exception for the fresh fruits 

(FRTFRES), which still present acceptable values (table 4. In some crops, such as olive 

trees (OLIV) and citrus (CITR), the values are always higher than 0.7 in all simulations. 
 

Table 4- The correlation coefficients and R2-Algarve 
SCMD2009 

 
FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 

Pearson 0.838 0.716 0.871 0.960 0.656 0.741 
R2 0.703 0.513 0.758 0.922 0.430 0.549 

SCML2009 

 
FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 

Pearson 0.896 0.732 0.863 0.946 0.643 0.743 
R2 0.802 0.536 0.744 0.896 0.414 0.552 

(source: model results) 
  

In the Silves municipality (table 5) the results are quite superior regarding the 

ones presented in previous studies since they are higher than 0.5 in most crops in all 

simulations and in several cases are higher than 0.8 or even 0.9. In the case of citrus, the 

most relevant permanent crop in the Silves municipality, the results are always higher 

than 0.9. This means that if we are considering inferring a general informative idea of 

several crops the results provided here will be quite reliable. 
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Table 5- The correlation coefficients and R2 
 

Simulations/ perm. Crops FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 
SCMD2009 

 
Pearson 0.937 0.863 0.985 0.992 0.686 0.873 
R2 0.877 0.744 0.969 0.983 0.471 0.762 

SCML2009 
 

Pearson 0.938 0.863 0.980 0.989 0.455 0.873 
R2 0.880 0.744 0.960 0.979 0.207 0.762 

SCMD2013 
 

Pearson 0.938 0.766 0.991 0.995 0.760 0.963 
R2 0.880 0.587 0.982 0.991 0.577 0.928 

SCMD2013WR 
 

Pearson 0.780 0.743 0.695 0.994 0.621 0.423 
R2 0.608 0.552 0.483 0.988 0.385 0.179 

SCMD2013DR Pearson 0.920 0.757 0.887 0.978 0.932 0.986 
R2 0.847 0.573 0.787 0.956 0.868 0.973 

 (source: model results) 
 

Finally, the results were tested using the Efficiency Indicator (EF). You et al. 

(2009) obtained values of this indicator between 0.23 and 0.71. In this previous study 

only one crop presented this higher value of 0.71 while in the other 3 the authors 

obtained values from 0.23 to 0.44. Xavier et al. (2016) obtained results between 0.477 

and 0.95 with the exception of vineyards, which presented unsatisfactory results. 

In the case of the Algarve the Efficiency Indicator is always higher than 0.45, 

exception for fresh fruits (table 6). The citrus (CITR) and Olive trees (OLIV) tend to 

reveal results always superior to 0.7. Both algorithms reveal results that are not apart 

regarding the EF. 

Table 6-The efficiency indicator for the Algarve 

Cult. Perm. FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 
SCMD2009 0.614 0.455 0.724 0.885 0.369 0.489 
SCML2009 0.758 0.493 0.707 0.811 0.362 0.492 

(source: model results) 

 

In the case of the Silves municipality (table 7), the vineyards present 

unsatisfactory results, presenting even negative ones, in spite of being used a 

responsible number of training fields. The fresh fruits (FRTFRES) also tend to present 

unsatisfactory results in most simulations On the other hand the citrus (CTR) present an 

EF always superior to 0.9. All the other crops present satisfactory results in most of the 

simulations. The simulation which presented most satisfactory EFs was the SCMD2013, 

which uses the minimum distance algorithm, while in 2009 both algorithms provided 

similar results. 
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Table 7-The efficiency indicator for the Silves municipality 
Scenario FTRCRIJ VIN OLIV CITR FRTFRES OCP 
SCMD2009 0.544 -2.172 0.967 0.983 0.095 0.476 
SCML2009 0.551 -2.172 0.954 0.979 -0.573 0.476 
SCMD2013 0.552 0.285 0.960 0.988 0.535 0.900 
SCMD2013WR 0.387 0.067 0.430 0.972 0.343 0.165 
SCMD2013DR 0.495 -0.638 0.765 0.955 0.173 0.966 

 (source: model results) 

 
4.4. DISCUSSION 
The proposed approach allows disaggregating agricultural data at a local level 

with several improvements regarding Xavier et al. (2016). It was shown that the 

minimum distance algorithm tends to present more satisfactory results in various cases, 

although the other tested algorithm reveals close results.  

Nevertheless, the supervised classification implemented didn’t use Pan-

sharpening or fusion techniques to increase the resolution and it may improve the 

results. This could be an aspect to be discussed with specialists and may be a line of 

approach, which is easy to apply using tools such as the SCP module from QGIS 

(Congedo, 2015) although the computational burden may be considerable higher for 

larger areas. 

Previous studies carried out (Xavier et al., 2016) had lower success in estimating 

the vineyards (VIN) areas due to the low number of training fields. However, the 

present study presented a detailed number of training fields and revealed unsatisfactory 

results in several cases (although for the Algarve the are clear improvements), which 

may due to the classes used in the supervised classification process, and the situation of 

the crop in this context. It is an aspect to discuss on how to improve these results. 

 For the Silves Municipality, this study provided disaggregated results at a grid 

(pixel) of 25 hectares and it was shown that it is possible to decrease the grid size for 

small areas. It’s our conviction that in the case of Silves, a further disaggregation 

process may work with a 16 hectares pixel grid, being experiences carried out in this 

direction. Discussion must be made on how to better develop a most detailed grid 

regarding the data to be disaggregated, which allows answering policy needs but also 

respecting the computational burden required. The spatial allocation model is 

addressing the scaling process for multi-scale analyses in rural development and it must 

have practical application. 
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5. CONCLUDING REMARKS 
 This study presented a methodological approach which is able to disaggregate 

agricultural data at the pixel level using as basis supervised classifications and 

improving them by implementing an entropy approach. This approach guaranties 

consistence among the different sources of information and allows correcting several of 

the errors existent in a supervised classification. The new set of restrictions at a 

biophysical level contributed to the improvement of the proposed methodology. 

 This methodological approach has several operational advantages, namely the 

use of satellite imagery that is collected with a small time frame allowing yearly up-to-

date estimation of data. The current freely available satellite imagery may provide 

information for implementing supervised classifications that generally identify the main 

crops. The LUCAS survey has also a good periodicity and may allow defining “training 

fields”; it was proved that it might be complemented with the area knowledge.  

Therefore, this paper proposes a good tool for solving the lack of data problem at 

a local level. In the context of rural development such a tool can be used for policy 

evaluation and monitoring. 

The proposed methodology may be improved further in the future. To achieve 

more satisfactory results this team is working in an approach that will allow yearly 

disaggregation of the several agrarian zones’ agricultural data at pixel level. This could 

be of great relevance for decision support at an inexpensive way and for the 

development of a more integrated strategy. 
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RESUMO:
O objetivo do trabalho foi avaliar a importância da assistência técnica para a produção de 
leite, especialmente em época de crise. Foram utilizados dados de produtores de leite que 
fazem parte do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL), uma parceria 
público-privada envolvendo empresas e a Universidade Federal de Viçosa (UFV) que 
funciona desde 1988. Utilizando a metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA) 
para calcular o Índice de Malmquist de Produtividade Total dos Fatores, verificou-se que, 
nos últimos anos, houve ganhos expressivos, tanto de eficiência quanto de tecnologia. Foi 
identificada, ainda, uma convergência nos níveis de eficiência técnica dos produtores, 
colocando a assistência técnica como importante ferramenta para dinamizar de forma 
equilibrada o setor leiteiro. O trabalho ressalta, ainda, a importância de parcerias que 
visam melhorar a capacitação de estudantes para a assistência técnica e o 
desenvolvimento da pecuária leiteira. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção de leite; Produtividade total dos fatores; Assistência 
técnica.  

1 Os autores agradecem o apoio financeiro concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido a sua elevada capacidade de gerar renda e emprego, a produção de leite 

sempre ocupou papel de destaque no agronegócio brasileiro. Segundo dados da FAO 

(2016), a produção nacional representa cerca de 5,4% do total mundial, colocando o país 

como o quarto maior produtor de leite. Em termos de valor bruto da produção, em 2013, 

somente o segmento produtivo gerou US$ 14,4 bilhões. 

O atual momento de crise da economia brasileira também é refletido no setor, uma 

vez que os aumentos nos custos de produção estão impactando consideravelmente os 

resultados econômicos. Adicionalmente, a cotação do leite ao produtor reduziu nos 

últimos anos, sendo um dos setores que mais sofreram com o aperto nos preços. 

Comparando os dados de 2015 em relação a 2014, o preço do leite caiu 2,2% em valores 

nominais, enquanto os custos de produção subiram, em média, 5,4% (Scot Consultoria, 

2016).

Apesar do cenário negativo, existem produtores que estão conseguindo aumentar 

a produção e a rentabilidade da atividade. É o caso dos produtores que fazem parte do 

Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL), conduzido pela 

Universidade Federal de Viçosa. 

Nesse sentido, o artigo analisa a evolução da produtividade e da eficiência na 

produção de leite em uma amostra de produtores que recebem assistência técnica 

intensiva do PDPL. A ideia é verificar se produtores com acompanhamento técnico de 

qualidade conseguem manter, ou mesmo melhorar, seus indicadores financeiros, em 

momentos de crise. 

O trabalho encontra-se organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A 

seção 2 apresenta o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, sua origem e 

resultados alcançados. Na seção 3 encontra-se a metodologia que será utilizada para 

calcular os índices de mudanças na produtividade total dos fatores, na eficiência e na 

tecnologia, elucidando os modelos empregados, a escolha das variáveis e a fonte dos 

dados. Na seção 4 estão os resultados obtidos e, na seção 5, são feitas as considerações 

finais. 
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2. O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA 

(PDPL)

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL) é um projeto de 

extensão rural conduzido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), voltado para o 

treinamento de mão de obra especializada em gado leiteiro e a transferência de tecnologia 

para produtores de leite. O projeto teve origem em 1988, quando a Nestlé buscava 

parceiros para implementar programas de cunho social. A proposta da UFV era levar 

estudantes para o campo e aplicar os conhecimentos adquiridos na sala de aula ao dia a 

dia dos produtores de leite. 

Vendo os resultados alcançados, outros parceiros demonstraram interesse em 

apoiar o programa, passando a contribuir para o custeio e a ampliação das atividades. 

Com a entrada dos novos parceiros, em 2009 nasceu o Programa de Capacitação de 

Especialistas em Pecuária Leiteira (PCEPL), visando atender um número maior de 

treinamentos, mas com a mesma filosofia de trabalho do PDPL. 

Atualmente, o PDPL é referência em programa de extensão rural e 

desenvolvimento agrário no Brasil. Juntamente com uma equipe de técnicos, os 

estagiários, estudantes de graduação da UFV, oferecem, de maneira gratuita, 

conhecimentos tecnológicos na produção e administração de fazendas produtoras de leite 

na região. 

O funcionamento do PDPL pode ser ilustrado com auxílio da Figura 1. 

Basicamente, são quatro agentes envolvidos: universidade, empresas, equipe técnica e 

produtores rurais. 

O início do processo se dá com as empresas transferindo recursos financeiros para 

a universidade. Esses recursos são utilizados para custear todo o sistema, desde a 

contratação da equipe técnica às despesas operacionais, como aquisição e manutenção de 

veículos e equipamentos. 

A universidade, além de repassar o recurso financeiro para a equipe coordenadora 

do projeto, fornece a estrutura necessária para as atividades, como escritório, salas de 

reunião e o estábulo utilizado para treinamento inicial dos estudantes. Além disso, a 

universidade disponibiliza os estudantes de graduação que estão interessados em 

participar como estagiários. 
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Figura 1: Esquema representativo do funcionamento do PDPL 

Fonte: PDPL-UFV (2016). 

A equipe do PDPL é responsável pelo treinamento dos estagiários, além do 

acompanhamento da assistência técnica ofertada aos produtores rurais. Além disso, é 

responsabilidade da equipe do PDPL o oferecimento de cursos de capacitação e o 

gerenciamento de todo o sistema. 

Por sua vez, os produtores rurais são beneficiados pela assistência técnica gratuita 

oferecida pelo PDPL. Em contrapartida, oferecem suas propriedades como local de 

treinamento dos estudantes. A assistência técnica de qualidade possibilita maior produção 

de leite, que é captada pelas empresas. 

Para fechar o processo, os estagiários egressos do PDPL ingressam no mercado 

de trabalho com elevado nível de conhecimento. Grande parte desses estagiários é 

contratada para trabalhar nas próprias empresas parceiras. 

A formação de profissionais com elevado nível de conhecimento em pecuária 

leiteira é o objetivo principal do PDPL. A programação de estágios oferecidos aos 

estudantes conta com três fases. As duas primeiras fases, conhecidas como capacitação 

inicial, têm duração de um ano e são realizadas dentro do estábulo da própria UFV. 

Após o treinamento inicial, os estudantes estão aptos a irem a campo prestar 

assistência técnica a uma propriedade pré-selecionada. Nesta fase, eles têm oportunidade 

de praticar todo conhecimento acumulado até o momento, além de atualizar-se, 
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constantemente, por meio de apoio técnico, revistas, jornais, cursos, palestras, dia de 

campo e visitas técnicas. A duração dessa fase é de, no mínimo, um ano. 

Com isso, o tempo de permanência médio no PDPL de um estudante que conclui 

todas as fases do estágio é de 2,5 anos. Ao “aprender fazendo”, o estudante adquire, em 

situações reais, grande experiência profissional. Em média, 140 estudantes participam de 

forma continua dos treinamentos oferecidos pelo PDPL. Desde sua criação, mais de 1500 

profissionais passaram pelos treinamentos. 

Outra importante missão do PDPL é prestar assistência técnica gratuita e de 

qualidade aos produtores de leite. Desde sua criação, o PDPL já atendeu a mais de 200 

propriedades, contribuindo significativamente para aumentar a produção e produtividade 

da atividade leiteira na região. Os gráficos apresentados na Figura 2 a seguir mostram a 

evolução de alguns indicadores da produção de leite dos produtores assistidos pelo PDPL 

desde sua criação. 

Figura 2: Indicadores da produção de leite de produtores assistidos pelo PDPL 

Fonte: PDPL-UFV (2016). 
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Em síntese, é um processo que beneficia todos os envolvidos, possibilitando maior 

interação entre empresa, universidade e sociedade. Ao investirem em programas de 

desenvolvimento social, além de melhorar sua imagem, as empresas são beneficiadas pela 

maior disponibilidade de matéria prima e pela possibilidade de contratar profissionais 

mais qualificados. A universidade melhora sua relação com a comunidade por meio do 

programa de extensão rural, além de proporcionar estágios de alta qualidade para seus 

estudantes. Por sua vez, os produtores são beneficiados pela assistência técnica gratuita, 

aumentando a rentabilidade da sua atividade leiteira. 

3. METODOLOGIA 

3.1. O índice Malmquist de produtividade total dos fatores 

 Existindo dados de insumos e de produtos para mais de um período de tempo, 

pode-se calcular a mudança na produtividade total dos fatores ocorrida entre dois 

períodos. Essas mudanças são mensuradas utilizando-se números índices. Para verificar 

o comportamento da produtividade total dos fatores (PTF) ao longo do tempo optou-se 

por utilizar o índice de Malmquist. A opção pelo uso deste índice deveu-se ao fato de que 

ele pode ser decomposto em um índice de mudança na eficiência técnica e um índice de 

mudança tecnológica. Em outras palavras, a análise de eficiência/produtividade pode ser 

desmembrada em duas partes: mudança da distância em relação à fronteira tecnológica, 

também chamada de mudança de eficiência ou efeito emparelhamento, e mudança da 

fronteira tecnológica ao longo do tempo, também chamada de progresso tecnológico ou 

efeito deslocamento. 

 O cálculo do índice de Malmquist entre os períodos t e t+1 é baseado em quatro 

funções distância: )y,x(d tt
t
0 representa o uso dos dados de insumos e produtos do 

período t com a tecnologia existente no período t; )y,x(d 1+t1+t
1+t

0 calculada com dados de 

t+1 e tecnologia de t+1; )y,x(d tt
1+t

0 calculada com dados de t e tecnologia de t+1; e 

)y,x(d 1+t1+t
t
0 calculada com dados de t+1 e tecnologia de t. O índice de mudança na 

produtividade de Malmquist com orientação produto apresentado em Caves et al. (1982), 

pode ser definido como: 



Atas  Proceedings    |    1071

 Agricultura e Crescimento económico – sustentabilidade do território  C09

7

21

1
0

0

11
1

0

110

0

11
1

0
11

1,
0 ),(

),(
),(

),(
),(

),(),,,( 















 










tt
t

tt
t

tt
t

tt
t

tt
t

tt
t

tttt
tt

yxd
yxdx

yxd
yxdx

yxd
yxdxyxyM  (1) 

em que o primeiro termo do lado direito da equação mede a mudança de eficiência (efeito 

emparelhamento) e o segundo termo mede o progresso tecnológico (efeito deslocamento).  

 Supondo que existam k insumos e m produtos para n unidades tomadoras de 

decisão (decision making units - DMUs), são construídas duas matrizes: a matriz X de 

insumos, de dimensões (k x n) e a matriz Y de produtos, de dimensões (m x n), 

representando os dados de todas as DMUs. Para calcular os componentes do índice de 

Malmquist, é necessário resolver quatro problemas de programação linear do tipo: 

  

,0,...,
,0Xx

,0Yy
:asujeito
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ipq,i
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qq
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        (2) 

com           t,1t,1t,t,1t,1t,t,tq,p  , em que yi é um vetor (m x 1) de 

quantidades de produto da i-ésima DMU que está em análise; xi é um vetor (k x 1) de 

quantidades de insumo da i-ésima DMU; Y é uma matriz (n x m) de produtos das n 

DMUs; X é uma matriz (n x k) de insumos das n DMUs; e i é um vetor (n x 1) de pesos, 

cujos valores são calculados de forma a obter a solução ótima. Os valores obtidos para  

indicam a quantidade máxima de aumento em todos os produtos do período em análise (t 

ou t+1), com os insumos constantes requeridos para obter um ponto na função fronteira 

no período em que os dados são considerados (t ou t+1).

 Os problemas de programação linear apresentados em (2) são solucionados pela 

técnica conhecida como análise envoltória de dados (DEA), que constrói fronteiras de 

eficiência considerando-se o banco de dados de insumos e produtos. Na DEA, a eficiência 

de cada unidade (DMU) é avaliada relativamente às demais. Por exemplo, se forem 

considerados p=t e q=t, a equação (2) representa um modelo com retornos constantes e 
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orientação produto que calcula a eficiência para a i-ésima DMU com dados e tecnologia 

do período t. 

 Os modelos DEA permitem diversas análises de eficiência, inclusive 

intertemporais, como é o caso do Índice de Malmquist. Para descrições mais detalhadas 

recomenda-se a consulta de livros textos como, por exemplo, Cooper et al. (2011), Coelli 

et al. (2005) e Ferreira & Gomes (2009). 

3.2. Dados utilizados 

Para calcular as medidas de eficiência e os índices de mudanças, foram utilizados 

dados de 20 produtores de leite que fazem parte do Programa de Desenvolvimento da 

Pecuária Leiteira (PDPL). Os dados referem-se a dois anos agrícolas: julho de 2012 a 

junho de 2013 e julho de 14 a junho de 2015. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

a) Produto (output)

 Renda bruta da atividade, medida em R$/ano. A renda bruta é composta pela soma 

das receitas provenientes da venda e do autoconsumo de leite e de animais.  

b) Insumos (inputs)

 Área utilizada pelo rebanho, medida em hectares. 

 Número de vacas da propriedade, medido em cabeças. 

 Custo operacional total da atividade leiteira (COT). Medido em R$/ano, o COT é 

composto por todas as despesas diretas na produção de leite, ou seja, mede todos 

os desembolsos realizados pelo produtor ao longo de um ano de atividade, 

acrescidos do valor da mão de obra familiar e das depreciações. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização dos produtores de leite do PDPL 

Inicialmente, será realizada uma breve caracterização da amostra de produtores de 

leite do PDPL que foram utilizados no presente trabalho. Os dados apresentados na 

Tabela 1 referem-se aos valores médios dos recursos disponíveis e da produção de leite 
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nas propriedades. É importante lembrar que todas as comparações apresentadas nas 

tabelas seguintes são feitas para o mesmo grupo de produtores.  

Tabela 1: Descrição dos produtores segundo os recursos disponíveis e o volume de 

produção de leite 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

No ano agrícola 2014/2015, a produção média das propriedades selecionadas foi 

de 1044 litros/dia, com um plantel em torno de 52 vacas em lactação e uso de 54 hectares 

de terra para a produção de leite. Além disso, foram utilizados, aproximadamente, 3,5 

trabalhadores fixos por propriedade e empatados cerca de US$ 300 mil na atividade 

leiteira. 

Pode-se dizer que esses valores são significativamente superiores às médias 

regional, estadual e nacional, isto é, um produtor típico do PDPL não representa a 

realidade da maioria dos produtores brasileiros. Entretanto, isso não significa dizer que 

não existam produtores pequenos ou menos tecnificados no PDPL. Muitas vezes os 

produtores ingressantes no programa possuem produção e produtividades compatíveis 

com a média nacional. Porém, tais produtores somente se mantêm no PDPL caso 

consigam atingir as metas pré-estabelecidas. Em outras palavras, o PDPL oferece 

assistência técnica para qualquer tipo de produtor, desde que se comprometa a transformar 

a assistência recebida em resultados, os quais certamente implicarão em aumento da 

produção.

 Comparando os dois períodos analisados, percebe-se que houve mudanças 

significativas na estrutura produtiva dos produtores assistidos. Em apenas 2 anos, a 

Especificação Unidade 
Período de apuração 

Variação 
2012/2013 2014/2015 

1. Recursos disponíveis     

Vacas em lactação Cabeça 43,52 52,29 20,15% 

Área para o gado Hectare 53,22 54,02 1,51% 

Mão de obra DH/ano 1.162,15 1.245,61 7,18% 

Capital investido US$ 243.583 301.514 23,78% 

2. Produção de leite Litro/dia 832,28 1.044,66 25,52% 
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produção de leite cresceu significativamente, da ordem de 25%. Contudo, nota-se também 

que as maiores mudanças ocorreram no capital investido, inclusive em animais de 

produção. Enquanto o número de vacas aumentou mais de 20%, os incrementos em terra 

e trabalho foram substancialmente menores, da ordem de 1,5% e 7,2%, respectivamente. 

 As menores incorporações de terra e trabalho ao processo produtivo refletem as 

características geográficas onde as fazendas estão localizadas. De modo geral, a região 

onde atua o PDPL é montanhosa, com predominância de pequenas e médias propriedades, 

o que dificulta o acesso a novas áreas. Além disso, como na maioria das regiões 

brasileiras, há pouca disponibilidade de mão de obra no meio rural. Isso significa que, ao 

expandir a produção mediante acompanhamento técnico, os produtores tenderam a fazê-

lo mediante a incorporação de proporcionalmente mais capital (inclusive em animais), 

buscando simultaneamente intensificar o uso dos fatores mais escassos, terra e trabalho, 

situação comum na região em estudo. 

 Para comparar os dois períodos de tempo foram utilizados indicadores de 

desempenho técnico e econômico. Os indicadores técnicos referem-se às produtividades 

parciais dos fatores, enquanto os indicadores econômicos estão relacionados aos custos e 

margens da atividade leiteira. Na Tabela 2 encontram-se os valores médios das 

produtividades parciais dos recursos utilizados na produção de leite. 

Tabela 2: Produtividades parciais dos recursos utilizados na atividade leiteira de 

produtores assistidos pelo PDPL 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

As produtividades parciais são obtidas pela relação entre a produção de leite e o 

uso dos fatores. De modo geral, verifica-se que houve ganho de produtividade em todos 

os fatores. Esse resultado já era esperado, pois o aumento no volume de leite produzido 

Especificação Unidade 
Período de apuração 

Variação 
2012/2013 2014/2015 

Vacas em lactação L/cabeça/dia 15,88 17,98 13,22% 

Terra L/hectare/ano 4.991,21 6.379,59 27,82% 

Mão de obra L/homem/dia 206,96 251,18 21,36% 

Capital investido L/US$/ano 0,0961 0,1051 9,37% 
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foi maior que as expansões nos usos dos recursos. Isso significa que, apesar de utilizarem 

mais recursos, os ganhos na produção mais do que compensaram, fazendo com que as 

produtividades dos animais, da terra, da mão de obra e do capital investido aumentassem. 

Conforme já discutido, houve maior incorporação de capital no processo 

produtivo, incluindo-se o investido em animais. Essa incorporação de capital foi 

proporcionalmente maior do que as verificadas para os fatores terra e trabalho. Com isso, 

é de se esperar que as produtividades da terra e do trabalho tenham crescido 

proporcionalmente mais, como, de fato, ocorreu. 

A produtividade da terra é um indicador importante, uma vez que a atividade 

leiteira compete por áreas com outras atividades agropecuárias. Em outras palavras, maior 

produtividade da terra implica em maior custo de oportunidade deste recurso. Com isso, 

a subutilização das terras faz com que a produção de leite fique mais vulnerável, uma vez 

que outras atividades podem proporcionar maior retorno, tornando-se mais atrativas, ou 

seja, o produtor pode abandonar a produção leiteira e mudar de atividade. 

Uma característica típica da região da Zona da Mata mineira é a existência de 

propriedades relativamente pequenas, o que dificulta o crescimento extensivo da 

produção, dada a baixa capacidade de incorporação de novas áreas ao processo produtivo. 

Com isso, a assistência técnica deve priorizar o crescimento da produção mediante ganhos 

de produtividade da terra. 

Esse é um ponto muito discutido entre os técnicos de campo do PDPL e os 

produtores assistidos. É preciso que a estratégia de crescimento da produção não fique 

prejudicada pela pouca disponibilidade de terra. Assim, não há outro caminho, a não ser 

intensificar o uso de capital, possibilitando maior volume de produção na mesma área da 

propriedade. Nesse aspecto, o melhoramento genético do rebanho e da qualidade dos 

alimentos são de vital importância, mas requerem investimentos para sua execução. 

A dificuldade de conseguir mão de obra, principalmente de boa qualidade, para 

trabalhar no setor rural também tem sido uma constante reclamação dos produtores da 

região. Aliás, esta parece ser uma tendência nacional. Para contornar essa dificuldade, a 

assistência técnica deve direcionar a expansão da produção sem que haja necessidade de 

incorporar mão de obra excessiva ao processo. 

Nesse sentido, uma das mais importantes vertentes da extensão rural praticada 

pelo PDPL é a capacitação da mão de obra, não só do proprietário, como também dos 
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seus empregados. Ao se tornarem mais qualificados, os trabalhadores rurais conseguem 

realizar suas atividades de forma produtiva, utilizando mais eficientemente as novas 

tecnologias que vão sendo incorporadas ao processo. 

Os indicadores de desempenho econômico apresentados na Tabela 3 identificam 

algumas relações entre receita e custo de produção. Antes de analisá-los, será realizada a 

definição de como foram calculados, visando facilitar a interpretação. 

Tabela 3: Indicadores de desempenho econômico na atividade leiteira de 

produtores assistidos pelo PDPL 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A renda bruta do produtor de leite é composta, além da venda e do autoconsumo 

de leite e derivados lácteos, da venda e do autoconsumo de animais e da variação do 

inventário animal de um ano para o outro. O custo operacional efetivo refere-se aos gastos 

diretos do produtor, ou seja, são os desembolsos referentes aos gastos de custeio da 

atividade leiteira. Já o custo operacional total é composto do custo operacional efetivo 

acrescido dos valores correspondentes à mão de obra familiar (custo de oportunidade) e 

às depreciações.

A margem bruta refere-se à diferença entre a renda bruta e o custo operacional 

efetivo, fornecendo uma ideia do fluxo de caixa da empresa, ou seja, receita menos 

despesa. Já a margem líquida é igual à renda bruta menos o custo operacional total. A 

margem líquida corresponde a um “resíduo” utilizado para remunerar o empresário e o 

capital investido na atividade. Por fim, a taxa de retorno sobre o capital investido, 

expressa em porcentagem ao ano, é calculada pela razão entre a margem líquida e o capital 

Especificação Unidade 
Período de apuração 

Variação 
2012/2013 2014/2015 

Renda bruta US$/ano 107.972 147.511 36,62% 

Custo operacional efetivo US$/ano 90.971 104.938 15,35% 

Custo operacional total US$/ano 103.441 122.665 18,59% 

Margem bruta US$/ano 17.000 42.572 150,42% 

Margem líquida US$/ano 4.531 24.845 448,30% 

Taxa de retorno do capital % ao ano 8,36 12,29 3,93 pp 
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investido. Ela fornece a ideia de como o capital empatado na atividade está sendo 

remunerado.  

Analisando a evolução dos indicadores econômicos dos produtores assistidos pelo 

PDPL, percebe-se que houve significativa melhoria nos últimos anos. Esses resultados, 

conforme discutido, refletem a magnitude do aumento na produção. Apesar de ter 

ocorrido aumentos tanto na renda quando nos custos, o que interessa ao produtor é a 

diferença entre os dois. Nesse sentido, o que se percebe foi o aumento considerável das 

margens. 

Comparando os dois períodos de tempo, nota-se que depois de pagar todas as 

despesas de custeio, a margem bruta passou de US$ 17 mil para US$ 42,5 mil, ou seja, 

um aumento de 150%.  Esse aumento no fluxo de caixa das propriedades é significativo 

e reflete o nível da assistência que vem sendo oferecida pela equipe técnica do PDPL, 

sempre voltada para difusão, não só de tecnologias, mas também de processos de 

gerenciamento da atividade. 

Os ganhos líquidos foram ainda maiores. A margem líquida média aumentou mais 

do que cinco vezes, passando de US$ 4,5 mil para US$ 24,8 mil. Contudo, o simples fato 

de a margem líquida ter aumentado não implica em ganhos de rentabilidade da atividade. 

É preciso levar em consideração também a evolução do capital investido, ou seja, a taxa 

de retorno sobre o capital empatado. Esse é um dos mais importantes indicadores em 

qualquer atividade produtiva, uma vez que leva em consideração, além do fluxo de 

receitas e despesas anuais, o estoque de capital investido na propriedade destinado à 

produção de leite. 

Nesse quesito, novamente se percebe a importância da assistência técnica 

proporcionada pelo PDPL. Em apenas dois anos, a taxa de remuneração do capital subiu 

3,93 pontos percentuais. Maior taxa de retorno do capital indica que a atividade é mais 

atrativa para o empresário. Ela deve ser comparada com outras alternativas de 

investimento de mercado. É de se esperar que taxas de retorno compatíveis com 

rentabilidades de bons investimentos financeiros no mercado servem como estímulo para 

o produtor, no sentido de tornar seu investimento cada vez mais rentável. Esse é o 

principal foco da extensão promovida pelo PDPL. 
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4.2. Ganhos de produtividade, eficiência e tecnologia na produção de leite 

 Antes de analisar o comportamento da produtividade total dos fatores e de seus 

componentes, optou-se por realizar um teste para verificar se houve deslocamento da 

fronteira de eficiência entre os dois períodos analisados.

Inicialmente foram calculadas as medidas de eficiência para os produtores 

isoladamente, ou seja, separados em dois grupos, um para cada período de tempo. Em 

seguida, os produtores ineficientes de cada grupo foram projetados para sua fronteira, isto 

é, elimina-se toda a ineficiência. A projeção dos ineficientes para a fronteira foi realizada 

levando-se em consideração os demais eficientes que serviram de benchmarks. Esse é o 

ponto central do procedimento. Após a projeção, um novo banco de dados foi gerado para 

cada grupo de produtores, com valores otimizados de insumos e produtos. Isso significa 

que, caso fossem calculadas as medidas de eficiência para os produtores de um grupo 

utilizando-se o banco de dados projetados, todos seriam eficientes, isto é, estariam sobre 

a fronteira. 

A partir desse novo banco de dados, juntam-se os dois grupos de produtores e 

recalculam-se as medidas de eficiência. Caso os períodos de análise possuam a mesma 

fronteira, os produtores não apresentarão diferenças significativas nas medidas de 

eficiência. Caso contrário, os testes evidenciarão diferenças nas médias. Os testes foram 

feitos considerando-se tanto retornos constantes quanto variáveis e os resultados são 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: Resultados dos testes não-paramétricos de igualdade de fronteiras 

Especificação
Eficiência técnica 

Retornos constantes 

Eficiência técnica 

Retornos variáveis 

U de Mann-Whitney 0,000 28,500 

W de Wilcoxon 190,000 218,500 

Valor Z -5,642 -4,945 

Significância 0,000 0,000 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Os resultados dos testes U de Mann-Whitney e W de Wilcoxon para os dois grupos 

de produtores evidenciaram que há diferenças, tanto na fronteira de retornos constantes 

quanto na de retornos variáveis. A significância do teste Z indica a rejeição da hipótese 

de uma única fronteira, isto é, cada período de tempo possui uma fronteira de eficiência 

diferente. Com isso, os cálculos do índice de Malmquist e de seus componentes, realizado 

a seguir, certamente evidenciará mudanças na fronteira de eficiência entre os dois 

períodos de tempo avaliados. 

 A Tabela 5 apresenta os resultados da evolução do índice de produtividade total 

dos fatores (PTF) para os produtores de leite do PDPL, considerando-se dois momentos 

do tempo. Conforme apresentado na metodologia, mudanças na PTF podem ocorrer tanto 

por motivos de mudanças na eficiência técnica quanto na tecnologia. Por sua vez, as 

mudanças na eficiência técnica são originadas pelas mudanças na pura eficiência e na 

eficiência de escala. 

Tabela 5: Índices de mudança na produtividade total dos fatores e seus 

componentes

Especificação Índice de Mudança 

Eficiência técnica (efeito emparelhamento) 1,0922 

- Pura eficiência 1,0695 

- Eficiência de escala 1,0212 

Tecnologia (efeito deslocamento) 1,1792 

Produtividade total dos fatores 1,2879 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Como se pode perceber, houve ganho significativo na PTF dos produtores de leite 

avaliados, com expansão média de 28,79% em apenas dois anos. Essa expansão ocorreu 

tanto devido aos ganhos de eficiência técnica (efeito emparelhamento) quanto de 

tecnologia (efeito deslocamento), da ordem de 9,22% e 17,92%, respectivamente. Em 

relação aos ganhos de eficiência, estes ocorreram em maior intensidade devido aos ganhos 

na pura eficiência (6,95%) do que a correção de problemas relacionados à escala de 

produção (2,12%). 
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 Os dados apresentados na Tabela 5 referem-se às médias dos índices de mudança. 

Contudo, a análise de médias pode encobrir os verdadeiros resultados, uma vez que não 

permite identificar quantos produtores efetivamente ganharam produtividade, eficiência 

e tecnologia nestes últimos anos. Essa análise pode ser feita com o auxílio da Figura 3. 

Figura 3: Distribuição dos produtores de leite segundo as mudanças na 

produtividade total dos fatores e seus componentes. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Todos os produtores da amostra obtiveram ganhos, tanto na produtividade total 

dos fatores quanto tecnológicos, mas nem todos ganharam eficiência. Cerca de um quinto 

deles apresentaram perda de eficiência relativa. Porém, mesmos para esses produtores, os 

ganhos tecnológicos suplantaram as perdas de eficiência, possibilitando, como já 

mencionado, que todos ganhassem produtividade. 

 Especificamente sobre as medidas de eficiência, percebem-se que as causas das 

perdas foram tanto o aumento de pura ineficiência quanto a escala incorreta de operação. 

Em termos gerais, a pura ineficiência mede o uso adequado dos insumos sem considerar 

a escala de produção. Isso significa que a existência de pura ineficiência está relacionada 

ao uso excessivo de insumos, para alcançar determinado volume de produção. No período 

avaliado, pouco menos da metade dos produtores não registrou ganhos na pura eficiência, 

sendo que para 14,3% deles houve perda. Contudo, isso não significa que tais produtores 

ficaram piores do que eram antes. Pode ser que outros produtores que no início do 

Produtividade total 
dos fatores (PTF)
Ganharam: 100%

Eficiência técnica
Ganharam: 68,4%

Mantiveram: 10,5%
Perderam: 21,1%

Pura eficiência
Ganharam: 57,8%

Mantiveram: 28,6%
Perderam: 14,3%

Eficiência de escala
Ganharam: 57,9%

Mantiveram: 31,6%
Perderam: 10,5%Tecnologia

Ganharam: 100%
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processo apresentavam baixo nível de eficiência tenham melhorado. Como as medidas 

são todas relativas, a melhoria de uns pode implicar na piora relativa de outros. 

 Em relação aos produtores que apresentaram perda de eficiência de escala, 

também não significa que ficaram piores do que eram. Porém, sinaliza que alguns 

sistemas de produção podem estar em situações limitantes. Muitas vezes tais limites são 

impostos pela própria indisponibilidade de recursos, principalmente terra. O fato de 

operar com retornos decrescentes, embora de forma eficiente, deve ser avaliado com 

cuidado, uma vez que novas expansões na produção dessas propriedades deverão ocorrer 

a custos médios crescentes. 

Nesses casos, é necessária a revisão periódica dos objetivos e metas traçados para 

o produtor. Em casos de saturação, é preferível manter um nível de produção estável e 

menor, porém mais eficiente, do que crescer de forma desordenada, o que certamente 

comprometerá as taxas de retorno da atividade. Esse é outro ponto de destaque na 

assessoria técnica prestada pelo PDPL: a avaliação financeira sistemática e periódica da 

atividade. 

 Por fim, uma questão interessante, que pode explicar as possíveis perdas na 

eficiência relativa de alguns produtores, é a relação inversa entre o nível de eficiência 

inicial e a variação nesta eficiência (Figura 4). O nível de eficiência inicial refere-se às 

medidas de eficiência técnica calculadas no primeiro ano de avaliação (ano agrícola 

2012/2013). Já a variação na eficiência refere-se ao índice de mudança responsável pelo 

efeito emparelhamento do Índice de Malmquist de PTF.  

Como se pode observar, é nítida a relação inversa entre as condições iniciais e os 

índices de mudança. Houve uma espécie de convergência nas medidas de eficiência 

técnica, ou seja, ganhou mais quem tinha um nível de eficiência menor. Por outro lado, 

quem relativamente perdeu foram aqueles que já apresentavam elevado nível de 

eficiência. Com isso, pode-se dizer que os produtores ficaram mais homogêneos em 

termos de eficiência produtiva. 
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Figura 4: Relação entre o nível de eficiência técnica inicial e o índice de variação 

na eficiência 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Esse é um resultado muito importante para um programa que visa dinamizar a 

produção de leite na região em que está inserido. Não basta dar prioridade para os 

sistemas de produção mais eficientes. É preciso que os produtores menos eficientes 

recebam a assistência necessária para que possam atingir seu potencial, tendo como 

referência os mais eficientes.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O trabalho buscou avaliar a importância de uma assistência técnica de qualidade 

sobre a eficiência e rentabilidade na produção de leite, bem como apresentar alguns 

importantes resultados alcançados pelo Programa de Desenvolvimento da Pecuária 

Leiteira (PDPL), uma parceria público-privada que vem dando excelentes resultados 

desde sua criação, em 1988. 

 Analisando dados recentes de um grupo de produtores de leite, pôde-se verificar 

que, apesar da crise pela qual o Brasil está passando, há possibilidade de crescer a 

produção, mediante ganhos de eficiência e tecnologia, os quais, por sua vez, permitem 

ganhos na produtividade. Certamente tais resultados só foram possíveis graças ao trabalho 

de assistência técnica promovido pelo PDPL. 
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 Outro ponto observado foi a tendência de equalização dos níveis de eficiência 

produtiva entre os beneficiários do programa. Em outras palavras, a assistência técnica 

proporcionou ganhos maiores para aqueles que se encontravam em níveis inferiores de 

eficiência, criando um processo de convergência benéfica para todo o segmento. Nesse 

sentido, pode-se dizer que, nos momentos de crise, a assistência técnica foi fundamental 

para promover não só o crescimento da produção e da produtividade, mas também o 

aumento na eficiência daqueles que mais necessitavam. 

Apesar de ser um programa que oferece assistência técnica, o foco principal do 

PDPL sempre foi a busca por melhores resultados econômicos. Este é o grande diferencial 

do programa, pois consegue conciliar difusão de conhecimento técnico de qualidade com 

gestão administrativa e financeira da atividade.

Dada a importância da pecuária de leite para a economia brasileira e, em especial, 

a mineira, políticas e programas que visem o desenvolvimento do setor exercem impactos 

significativos. Nesse aspecto, a assistência técnica de qualidade e contínua exerce papel 

decisivo.
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ABSTRACT 

When buying fruits and vegetables, many aspects can be used by consumers to perform 
their choices. It is widely agreed that while taste and other sensory qualities are very 
important, they only partially account for consumer’s food related behaviours. 
Consumers increasingly value other aspects of food, such as safety, nutritional value, 
production method, origin and tradition. In response to new consumption trends and to 
the need of finding profitable alternatives for farmers, European agricultural policies are 
(re)introducing local traditional varieties as a strategy for the development of food 
supply chains, especially in the fruit and vegetable sectors. If consumers are willing to 
pay a price premium that rewards farmers for the lower productivity and greater 
variability usually associated with these varieties, market can make a significant 
contribution to the preservation of traditional varieties.  The aim of this study is to 
assess consumers’ willingness to pay (WTP) for the specific attribute “traditional 
variety”, using Portuguese traditional varieties of apples as a case study.  Using in-store 
BDM auctions for data collection, a hedonic price model was estimated to explain the 
weight of several attributes in consumers WTP for apples. Results suggest that 
consumers, regardless of their socio-economic characteristics, are willing to pay a 
higher price not only for apples with better taste, appearance and smell, but also for 
local traditional varieties. 

KEYWORDS: willingness to pay; BDM auctions; traditional varieties; experimental 

economics 
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1. Introduction 

Concerns about agrobiodiversity have steadily increased since the International 

Technical Conference on Plant Genetic Resources organized by Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) in Leipzig, Germany, in 1996. At this 

conference, a Global Plan of Action on Conservation and Sustainable Use of Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture was approved, emphasizing the important 

role of in situ conservation and on-farm management in harmony with the Convention 

on Biological Diversity (CBD). This conference led to the 2001 International Treaty on 

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), which was implemented 

in 2004 and was adopted by 139 countries (contracting parties). The treaty engages 

parties to conserve plant agricultural biodiversity, both inside (including on farm) and 

outside ecosystems, and recognizes, in Article 9, the role of farmers in the conservation 

and development of plant genetic resources. It also defines the responsibility of 

governments to implement the Farmers' Rights, particularly the right to equitably 

participate in sharing benefits rising from the utilization of plant genetic resources.  

Following ITPGRFA signing, the Council of the European Union (EU) established, in 

2004, a Community programme on the conservation, characterisation, collection and 

utilization of genetic resources in agriculture ((EC) No 870/2004). More recently, the 

European Commission published a report on conservation and sustainable use of 

agricultural genetic resources (EC, 2013), aiming at ensuring that this objective was 

properly catered in the implementation of relevant national policies and programmes, in 

the framework of the EU’s growth strategy for the years 2013-2020 (EC, 2010). 

Moreover, common agricultural policy (CAP) guidelines, favoring regulated quality 

systems at the European and national levels, including geographical indications 

(Protected Designation of Origin – PDO; Protected Geographical Indication - PGI), 

organic farming and integrated pest management, promotes the conservation of 

traditional varieties once it is believed that they are better adapted to local conditions 

and may become a solution for the development of these agriculture models/methods. 

In situ /on farm conservation promotes and supports the efforts of farmers and local 

communities to manage and to conserve the relevant genetic resources for food and 

agriculture. Farmers are the main players of this conservation methodology and, even 
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though their motivations go far beyond short run profitability, an economic vision 

underlies their conservation efforts (Bellon, 1996;  Smale e Bellon,1999;Zhu et al., 

2003). Elements related with the adaptive capacity on biotic and abiotic factors (stress, 

pests and diseases), improved production efficiency and better quality and typicality, 

particularly in the context of local markets, may also explain farmer’s conservation 

decisions.  

The above mentioned political strategic documents also recognize that economic 

viability is one of the main critical factors that influence farmers in choosing varieties 

and crops. In order to safeguard genetic resources, it is necessary to improve the 

economic benefit farmers can derive from using underutilized species, varieties and 

breeds. Besides public policies, the generation of benefits depends crucially on the 

revenues farmers can collect through product sales which, in turn, depends on 

consumers preferences regarding these varieties.  

Consumers, along with researchers, breeders and agro-food industries, are identified as 

key actors to the successful conservation and sustainable use of genetic resources in 

agriculture (EC, 2013). As pointed out, consumers' choices determine decisions across 

the whole supply chain and hence influence general agri-food production patterns, 

notably at the level of primary production.  

Empirical research have recently show evidence that consumers value specific quality 

attributes and that aspects such as safety, nutritional value, production methods, 

tradition and origin, have a positive relation with consumer’s preferences. Among 

others, studies by Estes and Smith (1996),  Boccaletti and Nardella  (2000), McEachren 

and Warnaby (2004), Enneking (2004), Canavari et al. (2005), Winfree and McCluskey 

(2005), Loureiro and Umberger (2007), Marette et al.(2010), Pouta et al. (2010), 

Costanigro et al. (2011),  Combris et al. (2012), Tempesta and Vecchiato (2013) and 

Balogh et al. (2016) can be mentioned.  In this line, studies on consumer’s preferences 

of products derived from traditional varieties recently started to emerge. Brugarolas et 

al. (2009) show that local market consumers value very positively traditional Spanish 

varieties of tomato and are willing to pay very high price premiums, especially for the 

traditional flavour from their own area of influence. Dinis et al. (2011), comparing nine 

different varieties of apples in a sensory experiment in Portugal, found that the feature 



1088    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

4 
 

“traditional Portuguese variety” had a significant and positive influence on consumers’ 

(WTP). The results from Rocchi et al. (2016) reveal that the values of WTP elicited by a 

local community for an Italian traditional variety of tomato (Pomodoro di Mercatello) 

were higher than the price actually charged in the market. In the United States of 

America, Palma et al. (2015) found that pecans native varieties are preferred over 

improved varieties by Texan American consumers.  

The present paper seeks to extend the knowledge about the impact of the “traditional 

variety” attribute on consumers’ WTP, using the specific case of traditional Portuguese 

apple varieties. For the purpose of this study, traditional variety is a synonymous of 

landrace (LR) as defined by Teshome et al. (1997).  According to the author LR can be 

defined as variable plant populations adapted to local agroclimatic conditions, which are 

named, selected and maintained by the traditional farmers to meet their social, 

economic, cultural and ecological needs. 

2. Materials and methods  

2.1. Experimental overview 

Different methods may be used to collect data regarding the impact of food attributes on 

consumers’ WTP. Despite its extensive application in the valuation of nonmarket goods, 

the Contingent Valuation Method (CVM) has been recently used to value food safety 

and design agro food marketing  (Boccaletti and Nardella, 2000; Brugarolas et al., 

2009). However, experimental auctions are becoming an important alternative to CVM 

as they overcome the hypothetical nature of the CVM and closely mimic the choice 

process in the market, once it considers a real product and a real exchange of money 

(Brugarolas et al., 2009; Poole et al., 2007; De Groote et al., 2011).  

On the domain of experimental economics, two main demand revealing procedures have 

been applied: the second price sealed bid auction, also called the Vickrey auction 

(Vickrey, 1961), and the Becker-DeGroot-Marschak (BDM) mechanism (Becker et al., 

1964). In the second price Vickrey auction respondents are asked to submit a bid 

(corresponding to its maximum WTP) for a good. The participant who wins the auction 

can purchase the good at the price stated by the second highest bid among the 

elicitations in the auction. In BDM, each respondent is requested to submit a bid that 
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will be compared to a selling price randomly drawn from a distribution of possible 

prices defined by the researcher. If the submitted bid exceeds (or equals) the selling 

price, the purchase will occur at the drawn selling price. Both experimental approaches 

are incentive compatible, but in BDM the participation of each subject is independent, 

in the sense that the outcome of each subject decision does not depend on the valuation 

of other subjects. Therefore, compared to other types of auction, BDM has the 

advantage of not requiring the presence of all participants at the same time, being better 

suited for in-store experiments, in which participants are real consumers rather than 

selected individuals that are paid to participate. For that reason, the BDM auction was 

applied in the present study, in line with previous research from  Lusk and Fox (2001), 

Noussair et al., 2004,  Gamble et al. (2006), Lohéac and Issanchou (2007), and Van 

Doorn and Verhoef (2011). 

This study was conducted in 2013 in fruit stores in the Portuguese cities of Coimbra, 

Oporto and Lisbon. As Lusk and Fox (2001) and Costanigro et al. (2011) mention, in-

store valuation has several advantages when compared to a lab setting. First, in selecting 

subjects, it allows to intercept the relevant consumer population in a physical space 

where they are predisposed to make consumption decisions. Second, although not every 

shopper will participate, it is likely to reduce sample selection bias because 

participation involves less inconvenience for the subjects. Finally, eliminates the need 

of financial incentives to compensate participants for the inconvenience of laboratory 

sessions. The downside is the limited amount of time and attention that participants 

have in the context of a realistic shopping situation, which imposes simplicity and limits 

control over the experiment. 

 
2.2. Procedures for data collection  

A number of 162 participants were randomly recruited among the stores’ clients that 

usually purchase apples in order to assess their WTP for distinct apple varieties, using 

the BDM method. All the participants tasted one fruit of a foreign variety and one fruit 

of a Portuguese landrace, and were asked to state their WTP for each one of them. 

Participants were informed that they would taste two varieties (A and B) placed on a 

table in front of them. At the first stage, participants were invited to taste variety A (left 
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side of the table) and then variety B (right side). Each one of the 162 participants tasted 

one of the possible pairs “traditional variety/non-traditional variety” included in this 

study. In order to control tasting order effects, variety A was a non-traditional variety 

and variety B was a Portuguese traditional variety in 50% of the combinations, and the 

order was reversed in the remaining combinations. Since we had three non-traditional 

varieties and three traditional varieties, 18 combinations were tested, varying the order 

of presentation (Table 1).  Per each combination, three replicates per place (Coimbra, 

Oporto and Lisbon) were performed. 

Table 1. Tasting combinations 

Combination Apple A (left)/Apple B 
(right) Combination Apple A (left)/Apple B 

(right) 

A 
Golden Delicious/ 

Malápio da Serra* J 
Malápio da Serra*/ Golden 

Delicious 

B 
Golden Delicious/ Pêro 

Pipo* L 
Malápio da Serra*/ 

Starking 

C 
Golden Delicious/ 

Bravo* M Malápio da Serra*/ Fuji 

D 
Starking/ Malápio da 

Serra* N 
Pêro Pipo*/ Golden 

Delicious 

E Starking/ Pêro Pipo* O Pêro Pipo*/ Starking 

F Starking/ Bravo* P Pêro Pipo*/ Fuji 

G Fuji/Malápio da Serra* Q Bravo*/ Golden Delicious 

H Fuji/ Pêro Pipo* R Bravo*/ Starking 

I Fuji/ Bravo* S Bravo*/ Fuji 
*Portuguese traditional variety 
 

The recruited consumers were informed about all the procedure and were notified that, 

in case they agreed to participate in the study, they may have to buy 1 kg of apples (one 

of the two presented varieties). To begin with, participants performed a blind taste (taste 

panel), and were asked to complete a hedonic classification, scoring the attributes 

appearance, texture, taste and smell on a scale from one to five, where one meant the 

worse evaluation and five the better evaluation. They were also asked to give an overall 
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score (1-5) and to state the maximum price they would agree to pay for 1 kg of each 

variety. In a second stage, participants received the information that both apples were 

produced in Portugal nonetheless only A (or B) was a traditional Portuguese variety and 

were asked to resubmit their WTP. In this stage, a selling price was drawn at random 

from the interval [5 cents; 400 cents] and, for each variety, if the resubmitted WTP 

exceeded or equalled the selling price, the participant would take 1 kg at the randomly 

selected selling price; otherwise, the participant paid nothing and could not get the 

apples.  Finally, participants completed a questionnaire on purchasing behaviour and 

socio-demographic characteristics. 

 
2.3 Selection of apples 

As the main goal of the study was to assess the impact of the feature “traditional 

variety” on the WTP for apples, more important than the choice of varieties by itself 

was to assure variability on the parameters to include in the model. Firstly, it was 

necessary to have two groups of varieties: non-traditional and traditional. Secondly, 

within each group, different intrinsic characteristics were required. Therefore, the main 

concern in selecting apple varieties was to ensure variability on their appearance, 

organoleptic features, and market prices. An additional choice criterion was apple 

availability, both in quantity and quality, at the time of the fieldwork. The concern about 

availability was particularly important in the choice of traditional Portuguese varieties 

since most of them face the risk of extinction and are absent from the standard supply 

chain. Furthermore, an effort was made in order to choose traditional varieties from 

different regions of Portugal.  

2.4. Model 

In this study the hedonic pricing method was used to estimate how the feature 

“traditional variety" affects consumers’ willingness to pay for apples. The method is 

based on Lancaster (1966) consumer theory, which assumes that people value the 

characteristics of a good, or the services it provides, rather than the good itself.  Thus, 

prices will reflect the value of a set of characteristics that people consider important 

when purchasing the good. This theory allows understanding how preferences for a 

good will change when changes in their attributes occur. This approach suite very well 
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the present research since our main objective is to evaluate the impact of the feature 

“traditional variety” on the WTP for apples, controlled by other important variables in 

consumer’s choice and taking into consideration the panel structure of the data.   

Hedonic prices have been  widely used in empirical studies in the field of environmental 

and natural resources economics (Palmquist, 1984; Anstine, 2000; Srinivasan and 

Blomquist, 2009; Sander and Haight, 2012; Dickes and Crouch, 2015; Czembrowski 

and Kronenberg, 2016) but also in agricultural and food economics research (Estes and 

Smith, 1996; Kozlowska et al., 2003; Steiner, 2004; Huang and Lin, 2007; Panzone and 

Simões, 2007; Troncoso and Aguirre, 2007; Drescher et al., 2008; Wang et al., 2008; 

Mueller, Loose and Szolnoki, 2012; Teuber and  Herrmann, 2012;  Asche et al., 2015; 

Bangcuyo et al., 2015). 

In its simplest form, the hedonic model seeks to explain the price of a product as a 

function of the amount of attributes it contains. Let Pi be the price of an item i with a set 

of attributes Zj. Then, the hedonic price function can be written as: Pi=P 

(Z1......Zj......Zn). In the present study, price is replaced by the WTP as dependent 

variable. The attributes of apples are the organoleptic features (appearance, taste, texture 

and smell) and the type of variety (traditional or non-traditional). Since the decision of 

each consumer does not depend only on the goods attributes but also on the 

characteristics of the consumer, some control variables were added to model. Thereby, 

the WTP of individual j for each kilo of apples of variety i (WTPij) is specified as 

follows: 

ij
s

sjsinij
n

n eSOCPortLRORGWTPij  


11

1

4

1
0   

The variables included in ORGnij and LRi are the attributes of apples. ORGnij refers to 

the evaluation given by each of the respondent to a set of four organoleptic features 

(appearance, taste, texture and smell) and LRi represents the type of  variety. In SOCsj 

11 control variables, such as place, preference for the type of fruit being tasted, weekly 

consumption of fruit, gender, age, education and income are included. In Table 2, a 

more detailed presentation of all variables used in the model is shown.  
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Table 2. Variables description 

Variable Description 
Dependent Variable 
WTP Willingness to pay, measured after information, in euros per kg. 

 
Apples attributes 
Appearance Rating assigned to the attribute appearance, measured on a scale from 1 to 5.  
Texture Rating assigned to the attribute texture, measured on a scale from 1 to 5.  
Taste Rating assigned to the attribute taste, measured on a scale from 1 to 5.  
Smell Rating assigned to the attribute smell, measured on a scale from 1 to 5.  
PortLR Variety geographical origin. Takes the value 1 when Portuguese landrace and 

the value 0 otherwise.  
Control variables 
Place 
City1 Takes the value 1 for  Lisbon and the value 0 otherwise [Baseline] 
City2 Takes the value 1 for  Porto and the value 0 otherwise 
City3 Takes the value 1 for  Coimbra and the value 0 otherwise 
Buying behaviour 
Know Takes the value 1 if the participant claims to recognize the tasted varieties  

and 0 otherwise 
Preference Takes the value 1 if apple/pear is one of the three favourite fruits and 0 

otherwise  
Consumption Household weekly consumption of fruit, measured in Kg 
Buyer Takes the value 1 if the participant is the main responsible for buying family 

food and 0 otherwise 
Socio-demographic characteristics 
Gender Takes the value 1 for male and the value 0 for female 
Age Age of the respondent, measured in years 
Nhouse Number of household members 

Education 1 Takes the value 1 when the level of education attended by respondents was no 
more than level 1* or 2* and the value 0 otherwise. [Baseline] 

Education 2 Takes the value 1 when the level of education attended by respondents was 
between 3* and  5* and the value 0 otherwise.  

Education 3 Takes the value 1 when the maximum level of education attended by 
respondents was higher than 5*and the value 0 otherwise. 

Lowincome Takes the value 1 when the respondent's monthly net income, measured in 
euros, is less than 1000 and the value 0 otherwise.[Baseline] 

Medincome Takes the value 1 when the respondent's monthly net income, measured in 
euros, is in the range  2000;1000  and the value 0 otherwise. 

Highincome Takes the value 1 when the respondent's monthly net income, measured in 
euros, is not less than 2000 and the value 0 otherwise. 

Rural Takes the value 1 if the respondent ever lived in rural areas and the value 0 
otherwise. 

*ISCED 2011 levels of education (OECD, 2015) 
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The more common functional forms of hedonic models are the linear function (Boland 

and Schroeder, 2002; Maguire et al., 2004; Srinivasan and Blomquist, 2007), the semi-

logarithmic function (Estes and Smith, 1996; Steiner, 2004; Huang and Lin, 2007; 

Carew and Florkowski, 2010; Dinis et al., 2011; Gulseven and Wohlgenant, 2014) and 

the Box-Cox functional form (Jordan et al., 1985; Anstine, 2000; Loureiro and Mc 

Cluskey, 2002). In the present study the linear and semi-log models were estimated 

using panel data techniques in order to control for the panel nature of the data in line 

with previous research (Dinis et al., 2011; Rotaris & Danielis, 2011; Stefani et al., 

2012; Rødbotten et al., 2015). The benefits from using panel models, as well as details 

on panel data models and methods are exposed in several textbooks, including Baltagi 

(2008) and Hsiao (2014). 

To decide which technique should be used in estimation, the Hausmann test was applied 

to compare fixed-effects (FE) and random-effects (RE) estimations. The Hausman test's 

null hypothesis that the RE estimator is consistent could not be rejected either to the 

linear model (Prob>chi2 = 0.9624) or to the semi-log  model (Prob>chi2 = 0.6912). 

Thus, one can concluded that the state level individual effects are not correlated with the 

regressors. Since RE estimation is more efficient and allows a broader range of 

statistical inference, we decided to apply that technique in the estimation of the models.  

3. Results and discussion 

Before proceeding to the estimation of the model, it is important to compare 

participant’s evaluation of the traditional and non-traditional varieties. This comparison 

is made globally, without considering each variety in particular (Table 3). Generally, it 

can be stated that the difference of WTP for traditional and non-traditional varieties is 

statistically significant, either before and after consumers have received the information 

about variety type. For the organoleptic features, evaluation differences can only be 

observed in texture and smell. The first was higher for non-traditional varieties and the 

latest for traditional varieties. Based on these results it is difficult to explain the 

apparent higher WTP for traditional varieties before information. Since the information 

on which of the two tasted varieties was traditional was not given before the first WTP 

elicitation and the hedonic scores were not clearly higher for traditional varieties, this 

results can probably be explained by the fact that consumers have recognize one or the 
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two varieties tasted. In fact, in the survey conducted, at the end of the experiment, 79% 

of participants stated that they had recognized the varieties. 

 

Table 3.  WTP and hedonic scores  (means)  
 Traditional (1) Non -Traditional  (2) (1) - (2) 

WTP in blind 
tasting (€/Kg) 

0.9905 0.9375  0.0530 *** 

WTP after 
information (€/Kg) 

1.0146 0.9224  0.0922  *** 

Appearance score 3.6543 3.6605 -0.0062 
Texture score 3.7284 3.8765 -0.1481** 
Taste score 3.7963 3.8086 -0.0123 
Smell score 3.6025 3.4224  0.1801*** 
*** Paired t-test;  Statistically significant at p-value<0.01;  
** Paired t-test; Statistically significant at p-value<0.05 

 

The estimation results are displayed in Table 4, showing that, for a significance level of 

1%, consumers are actually willing to pay more for traditional Portuguese varieties than 

for non-traditional varieties. The coefficients of the variable PortLR mean that, ceteris 

paribus, participants are willing to pay 9 cents (linear model) or 8.8% (log-linear 

model) more for the attribute traditional variety.  This values are similar to the findings 

of Dinis et al. (2011), who showed that Portuguese consumers were willing to pay 6% 

more for apples with the feature “traditional variety”. Brugarolas et al. (2009)  found 

much more higher values. According to the authors, consumers could be willing to pay 

up to 83.79% more for traditional varieties of tomatoes. However, these results are not 

comparable since Brugarolas et al. (2009) were concerned about the WTP for specific 

traditional varieties and not for the feature "traditional variety" by itself.  

We can also conclude that, except for smell, organoleptic features have strong statistical 

significance to explain the expressed WTP. These results are in line with those observed 

in previous literature that highlights the role of sensory perception as a major 

determinant of  consumers decisions in food purchasing  (Magnusson et al., 2001; Pinto 

et al., 2008; Combris et al., 2009, Zhang et al., 2010,  Dinis et al., 2011, Barlagne et al., 

2015,  Seppä et al., 2015). On a scale from 1 to 5, a unit increase in the evaluation by 

consumers about texture or taste leads to an increase of about 10% in their WTP. 
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Table 4. Estimation results 

 Linear model Log-linear model 

Variables Coefficient p >|z| Coefficient p >|z| 

Appearance 0.0611056 0.003 0.0380719 0.064 

Texture 0.0855585 0.001 0.1010262 0.000 

Taste 0.0881453 0.000 0.0998635 0.000 

Smell 0.0218309 0.364 0.0165171 0.485 

PortLR 0.0933354 0.000 0.0882356 0.000 

City2 -0.1342029 0.100 -0.123689 0.083 

City3 0.0321422 0.699 0.0195643 0.787 

Preference -0.0711118 0.350 -0.0833892 0.210 

Consumption 0.0624910 0.010 0.0461018 0.029 

Buyer 0.0067331 0.979 -0.0543569 0.811 

Gender -0.0300519 0.706 -0.0357373 0.607 

Age -0.0023727 0.497 -0.0028438 0.350 

Nhouse 0.0144701 0.671 0.0190992 0.521 

Education 2 -0.2060285 0.012 -0.1963818 0.006 

Education 3 -0.1651483 0.088 -0.1489461 0.078 

Medincome 0.1314732 0.132 0.1066211 0.162 

Highincome 0.2263188 0.024 0.1684101 0.055 

Rural 0.0862542 0.212 0.0967178 0.109 

Constant -0.0615449 0.860 -1.02666 0.001 

 

Within=0.5763 

Between=0.2867 

Overall=0.3442 

Within=0.5702 

Between=0.3065 

Overall=0.3675 

 
Wald 2= 198.20 

p >2=0.0000 

Wald 2= 195.06 

p >2=0.0000 

 

Several socio-demographic characteristics also revealed statistical significance in the 

explanation of participants WTP. All other things remaining equal, participants 

recruited in Oporto fruit stores showed a smaller WTP than Lisbon participants. The 



Atas  Proceedings    |    1097

 Agricultura e Crescimento económico – sustentabilidade do território  C09

13 
 

results also show that respondents coming from households with higher weekly 

consumption of fruit are likely to show higher WTP values. These findings are in 

accordance with Hollebeek et al. (2007) and Seppä et al. (2015), who suggest that 

frequent consumers of a food product are willing to pay higher prices because they 

know what they are paying for.  

Somehow unexpectedly, education negatively and significantly affects WTP for apples. 

Although this may seems counterintuitive, the authors did not find literature on the 

expected direct impact of education in WTP for food in general.  Perhaps the results can 

be explained by a better access to market information. On the contrary, as predicted by 

economic theory, the model shows that people with higher incomes tend to be willing to 

pay higher prices. When compared to low income participants, high-income participants 

are willing to pay about 17% more for each Kilo of apples.  

 

4. Conclusions 

Economic viability is a major factor influencing farmer’s choice of crops and cultivars. 

In order to preserve and reduce the risk of genetic erosion, it is essential to improve the 

economic benefit that farmers can withdraw from the use of underutilized and forgotten 

plant species and varieties, which implies the promotion of new products and the 

increase of the demand. The results of the present study are promising, showing that 

consumers are actually willing to pay for the feature “traditional variety”. However, the 

lack of studies on the supply side make it difficult to understand if the 9% more that 

consumers are willing to pay are enough to offset the lower and more variable 

productivity, usually linked with this type of fruit varieties.  

It is also important to consider that organoleptic features, particularly taste and texture, 

seem to be major determinants of consumers’ willingness to pay for apples. This way 

the commercial success of each variety will depend on matching this consumers’ 

expectations. More than appearance, taste and texture must be the main target of apple 

traditional varieties conservation, selection and improvement programs. The same holds 

true for eventual marketing campaigns oriented to promote the consumption of 

traditional varieties.  
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While our study provides interesting insights on the impact of the feature “traditional 

variety” on revealed consumer’s preferences, it has some limitations. To begin with, it 

is based on a sample of 162 Portuguese consumers and cannot be generalized. On the 

other hand, differences in the availability and quality of fruit during the survey period 

may have biased the hedonic scores and the responses on WTP, although market prices 

have been controlled, showing no statistical significant changes in the relative prices of 

traditional and foreign varieties.  
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Abstract: 

Portugal was one of the most affected European countries by the sovereign debt crisis, 

and had implemented a strong adjustment program between 2011 and 2014. In this 

context of economic and social crisis, the agriculture and agribusiness could be a 

powerful tool of rural development, as happened in Greece. 

The unemployment dramatically increased, and the disposable household incomes 

decreased.  The level of expenditure on food (including drinks) remained substantially 

the same but has changed the pattern of consumption. During the adjustment period 

(2011-2013), the national trade balance becomes positive and the external deficit of the 

agrifood complex has greatly reduced. The imports contributed to this slowing growth 

in agrifood deficit but, above all, the most important it was an increase in exports, with 

a higher export intensity and greater degree of openness. This dynamic is associated 

with some value chains, like wine, olive oil, vegetables and fruits, with a great capacity 

to innovate and conquer foreign markets and customers. There is also a very positive 

dynamic in the establishment of young farmers, with new ideas and high level of 

education. Agriculture served as a refuge for some unemployed but there wasn’t a 

reversal of the loss of jobs in the primary sector. 

The observed dynamics, allow concluding that more than agriculture contribution to 

mitigate the crisis’ impact, the crisis will have been a driver for innovation, investment, 

establishment of young farmers and internationalization. Now we must take advantage 

of these dynamics, taking into account the agricultural innovation system, the 

monitoring of young farmers and agribusiness entrepreneurs installed in rural areas, 

without neglecting the territorial cohesion, particularly in rural territories with low 

density. 

Keywords: Eurozone crises; agrifood; employment; innovation; young farmers 



1104    |    ESADR 2016



Atas  Proceedings    |    1105

O comportamento das atividades agro- pecuárias ao longo da última 

década segundo a metodologia dos Valores de Produção Padrão 
 
 

Maria do Socorro Rosário 

 
 Direção de Serviços de Estatística, GPPAG (Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral) - Praça do Comércio, 1148-010 Lisboa; 919831027; 

socorro.rosario@gpp.pt  

Resumo 

Na União Europeia todas as atividades agropecuárias são referenciadas 

economicamente pelo seu Valor de Produção Padrão (VPP) e consoante o seu 

coeficiente é possível fazer a análise do desenvolvimento ou não, de determinados 

setores que englobam essas atividades. Os VPP estimam assim o rendimento bruto 

potencial que as atividades agropecuárias representaram num determinado momento. 

O objetivo deste trabalho é a analisar os VPP dos últimos 10 anos, comparando os VPP 

dos 3 quinquénios obtidos para perceber quais as variações mais importantes havidas 

nessa década, quais as atividades mais atingidas, consequentemente quais as fileiras em 

causa e suas potencialidades no futuro próximo.  

A metodologia utilizada e definições são elencadas no Regulamento (EC) 1242/2008 e 

reintegradas no (EC) 2015/220: a Tipologia Comunitária das Explorações Agrícolas que 

é uma classificação uniforme das explorações da União Europeia e que recorre a um 

critério económico, o Valor de Produção Padrão (VPP) que é estabelecido para as 

diversas atividades da produção agrícola. Com a sua determinação pode também ser 

verificado a orientação económica das explorações agrícolas assim como a sua 

dimensão económica. 

Com a aplicação da referida metodologia foram estimados 3 quinquénios de VPP que 

comportam as médias dos seguintes anos: VPP2007 [(2005 +2006 +2007 +2008 

+2009)/5], VPP2010 [(2008+ 2009+ 2010+ 2011+ 2012)/5] e VPP2013 [(2011+ 2012+ 

2013+ 2014+ 2015)/5] e sobre os quais o estudo incide. 
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Os resultados mostram uma tendência crescente dos produtos hortícolas, dos frutos de 

baga, da uva de mesa e do olival em detrimentos dos cereais e batata. 

Palavras-chave: Valor de produção padrão, agricultura, tipologia comunitária, 

classificação das explorações, rendimento bruto. 

The behavior of agricultural activities over the past decade according 
to the methodology of Standard Production Values 

 

Abstract 

In the European Union all agricultural activities are referenced economically by its 

Standard Output (SO) and according to their coefficient is possible to analyze the 

development or otherwise of certain sectors that encompass these activities. The SO 

estimate the potential gross income that farming activities accounted for a given time. 

The objective of this study is to analyze the SO from 10 years ago, comparing the SO of 

three five-year periods obtained to realize the most important variations of this decade, 

which most affected activities, consequently which ranks in question and their potential 

in the near future. 

The methodology and definitions are listed in Regulation (EC) 1242/2008 and 

reintegrated in (EC) 2015/220: the Typology of Agricultural Holdings of European 

Union, is a uniform classification of EU holdings and use an economic criterion, the 

Standard Output (SO) which is established for the various activities of agricultural 

production. With its determination can also be checked the type of farms as well as its 

economic dimension. 

With the application of this methodology were estimated three five-year periods of SO 

and behave the average of the following years : SO2007 [ (2005 + 2006 + 2007 + 2008 

+ 2009) / 5 ] , SO2010 [ (2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 ) / 5 ] and SO2013 [ (2011 

+ 2012 + 2013 + 2014 + 2015 ) / 5 ] and on which the study will focus. 

The results show a growing trend of vegetables, berries fruits, table grapes and olive 

grove to the detriment of cereals and potatoes. 

 

Keywords: Standard output, agriculture, Community Typology, classification of 

holdings, gross income. 
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RESUMO

Este estudo busca caracterizar os sistema de identificação da qualidade de origem na 

França e analisar seus impactos sobre a sustentabilidade nos territórios rurais, com o 

objetivo tirar lições que sejam aplicáveis as experiências em andamento no Brasil. Os 

dados foram obtidos através de três fontes: entrevistas, trabalhos de campo e 

bibliográficas. Cientificamente, este trabalho, é fundamentado nos princípios da 

economia da qualidade. Os principais ensinamentos da experiência francesa podem ser 

obtidos na análise dos impactos da IG Comté nos setores econômicos, emprego, 

tradição e meio ambiente.

Palavras chaves: Indicação Geográfica; Sustentabilidade; Economia de qualidade.

IG IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT FRANCHE- COMTÉ AND 

THE APPLICABILITY COCOA IN BRAZIL

ABSTRACT

This study aims to characterize the quality origin identification system in France and 

analyze their impact on sustainability in rural areas, in order to draw lessons that are 

applicable to the experiences in progress in southern Bahia. Data were obtained from 

three sources of information: bibliographic; interviews and field work. 

Scientifically, this work, thesis is based on the principles of quality economy. The 

main lessons from the French experience can be obtained from analysis of the IG 

Comté impacts on economic sectors, employment, tradition and the environment.

Key words: Geographical Indication; sustainability; Quality Economy.
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Contexto institucional
Em termos institucionais o sector agrícola é tutelado por

um Ministério da Agricultura que se subdivide em dez

agências com as suas áreas de especialidade. Das políticas

aplicadas por estas agências, são de destacar o Programa

Nacional de Rega (investimentos públicos desde o nível da

exploração agrícola ao nível de grandes projectos

hidroeléctricos), o Programa de Recuperação de Solos

(subsídios directos à recuperação de solos em processo de

erosão e degradação) e o trabalho de promoção

internacional desenvolvido por uma rede de “Agregadorias”

Agrícolas orientadas pelos Ministérios da Agricultura e

Ministério das Relações Exteriores. Esta rede de escritórios,

presentes nos principais destinos das exportações agrícolas,

Do Portugal rural ao Chile agrícola
Breve caracterização do sector agrícola chileno, benchmarking de 

práticas e políticas aplicáveis em Portugal e na UE
Manuel Paiva dos Santos, com o apoio  xxxxxxxxxx

Contexto organizacional
A agricultura é uma das principais actividades económicas do

Chile, representando cerca de 3,9% do PIB (2,4% em Portugal)

e um valor global de cerca 10 mil milhões de euros

(sensivelmente o dobro do português). Uma actividade

económica desta dimensão favorece o aparecimento de

soluções inovadoras em termos organizacionais que muitas

vezes se materializam em vantagens competitivas para todo o

sector.

Um bom exemplo são as associações de canais, o equivalente

português a algumas associações de regantes, responsáveis por

gerir toda uma área de irrigação e o sistema de canais que traz

a água desde a montanha até aos campos agrícolas.

Também a existência de uma abrangente rede de cooperativas

Introdução
O Chile tem vindo a ganhar preponderância como potência

agrícola, sendo hoje dia um importante player mundial na

produção de determinados produtos, alguns deles

tradicionalmente associados a países da zona mediterrânica.

É também um país onde o sector agrícola desempenha um

papel preponderante na economia, podendo ainda ser

considerado um bom exemplo a nível de desenvolvimento

rural. Este trabalho apresenta de forma sucinta as principais

características que distinguem o meio rural e o sector

agrícola chileno, mas também os pontos em comum com

homólogos portugueses.

Imagem 1

estabelece a ponte entre as instituições oficiais dos

mercados-alvo e os produtores chilenos, à semelhança da

acção desenvolvida pela AICEP (esta de uma forma

transversal a todos os sectores da economia). Este género

de iniciativas têm cada vez mais um papel fundamental no

estabelecimento das relações comerciais à escala global,

sendo essenciais para um crescimento e densenvolvimento

efectivo e sustentável.
Contexto agrícola

O Chile continental é constituído por uma estreita e

comprida faixa de território. Ao longo dos seus 4200 km de

latitude, abarca desde desertos a campos de gelo o que

juntamente com o relevo lhe conferem um isolamento natural

contra pragas e doenças.

De uma maneira geral os solos chilenos são mais ricos em

matéria orgânica e nutrientes que os portugueses, em parte

por serem maioritariamente de origem vulcânica e também

por se tratarem de solos com menos anos de exploração.

A principal região agrícola do Chile corresponde à zona

central, onde vigora o clima mediterrânico e existem férteis

planícies, reunindo-se as condições ideais para produzir

milho, uva, azeitona e tomate, culturas com grande

implantação nos países do sul da Europa.

nacionais, que possibilitam a aquisição de factores de

produção a preços mais competitivos, acesso a sistema de

seguros agregados, entre outros, constitui um clara vantagem

no que concerne a fazer face às condições de mercado.

Existe ainda um mercado bastante evoluído e competitivo de

empresas prestadores de serviços ligados à agricultura, que

têm a capacidade de responder às maiores exigências da

agricultura moderna, permitindo aos agricultores uma maior

flexibilidade na escolha das culturas.

Em termos de montra externa uma vez mais a grande

dimensão é fundamental para o desenvolvimento de empresas

de abrangência nacional e internacional que acabam por incutir

uma dinâmica e uma visibilidade que geram externalidades

positivas para todo o sector. O caso que se destaca no Chile é a

empresa CONCHA y TORO, uma verdadeira “country brand”

determinante na afirmação do Chile como um produtor de

vinhos de qualidade, abrindo as portas para a exportação do

vinho chileno e o posterior surgimento de outras empresas

chilenas ligadas ao ramo vitivinícola reconhecidas

mundialmente.

Ao contrário do que se passa em Portugal, o sector agrícola

chileno goza ainda de um lugar de destaque na comunicação

social nacional, sendo que todos os media chilenos têmimplantação nos países do sul da Europa.

A proximidade da cordilheira dos Andes é o factor crucial

em termos hídricos, pois a existência de grandes barragens

nas montanhas e todo um sistema de canais associado,

permite contornar uma das principais limitações do clima

mediterrânico: a escassa precipitação nos períodos em que as

culturas têm maiores necessidades.

A coroar todas estas características está o facto de o Chile se

localizar no hemisfério sul e por isso produzir em contra ciclo.

A atractiva possibilidade de cultivar durante todo o ano,

regularizando o abastecimento e diversificando o risco, aliado

à elevada relação qualidade-preço das colheitas que se

conseguem obter, levou à fixação neste país de grupos agro-

industriais portugueses como a Sugal e a Sogrape que são

hoje em dia referências mundiais nos seus mercados, não só

pela reconhecida qualidade dos seus produtos mas também

pela visão estratégica de internacionalização .

social nacional, sendo que todos os media chilenos têm

secções técnica e cientificamente especializadas sobre a

agricultura e o mundo rural que fazem jus ao dinamismo do

sector.

Imagem 1: Vinha da empresa CONCHA y TORO, Talca, VII região, El
Maule, Chile;
Imagem 2 : Máquina em colheite nocturna de tomate, Quinta de 
Tilcoco, VI região, O’Higgins, Chile;
Imagem de fundo: Campo de tomate com a cordilheira dos Andes ao 
fundo, Linares, VII região, El Maule; Chile;
Fontes: Examen de Políticas Agrícolas – Chile, OCDE, 2008; World Bank, 
2016; FAO, 2016; Ministerio de Agricultura de Chile; 2016.

CONCLUSÃO
Através deste trabalho o autor pretende transmitir aos

interessados e/ou simples curiosos uma ideia das principais

características que distinguem o sector agrícola no Chile e

elencar factores socioeconómicos e/ou institucionais que

são decisivos para a sua elevada competitividade no

panorama agrícola mundial. Para tal, procurou apresentar

alguns exemplos de políticas, formas organizacionais e tipos

de relações entre os diversos intervenientes na cadeia de

produção, que possam ser transpostos para o sector agrícola

em Portugal e na Europa.

Porquê o Chile?                                                                 
O presente trabalho nasce na sequência da permanência do autor no Chile, no âmbito do programa de estágios

internacionais INOV CONTACTO. Este é um projecto promovido pela AICEP Portugal Global que tem como objectivo principal

apoiar a formação de jovens com qualificação superior em contexto internacional, construindo uma crescente rede de

contactos internacionais, a NetworkContacto.

O autor estagiou durante seis meses na na Sugal pertencente ao grupo portugûes Sugal, um dos principais produtores

mundiais de polpa de tomate, período durante o qual teve a oportunidade de contactar in loco com a realidade agrícola do

Chile.

Imagem 2





P01 Ecoeficiência e competitividade
na agricultura e no mundo rural

ESADR
2016



1112    |    ESADR 2016



Atas  Proceedings    |    1113

Análise de ciclo de vida da Pera Rocha. Uma abordagem para a 
ecoeficiência e a competitividade. 

 

António J. D. Ferreira, Pedro M. J. Pereira, Justina Franco e Belisa D. C. Grilo 

CERNAS, Escola Superior Agrária de Coimbra, Bencanta, P-3045-601 Coimbra Portugal. 
aferreira@esac.pt 

 
Resumo 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV), é um método de avaliação das consequências ambientais de 
um produto ou processo “do berço à cova”. Consiste numa abordagem sistemática, faseada, 
composta por quatro componentes: 
• Definição do objetivo e âmbito no qual se define e descreve o produto, processo ou atividade. 
Estabelece-se o contexto no qual a avaliação é feita e identificam-se os limites e os efeitos 
ambientais a serem revistos para a avaliação. 
• Análise de inventário: que identifica e quantifica a energia, água, matérias utilizadas e 
descargas ambientais. 
• Análise de Impacte: onde se analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização de 
energia, água e materiais, e também das descargas ambientais identificadas na análise de 
inventário. 
• Interpretação: onde se avalia os resultados da análise de inventário e análise de impacte, 
para selecionar o produto preferido, processo ou serviço, com compreensão clara das 
incertezas e suposições utilizadas para gerar os resultados. 
Os resultados de uma análise de ciclo de vida constituem uma ferramenta de gestão 
interessante porque permitem identificar as ineficiências ao longo do processo produtiva de um 
determinado produto e comparar diferentes soluções.  
Neste trabalho abordaremos a produção de pera rocha, baseado nos dados de dois pomares e 
nos dados de uma central fruteira, localizados na região Oeste de Portugal, para identificar os 
principais constrangimentos ambientais e analisar as soluções possíveis para tornar o ciclo de 
vida mais ecoeficiente e competitivo. 
 
 
Introdução 
 
A Análise do Ciclo de Vida (ACV), juntamente com os “balanços ecológicos” e com a análise 
ambiental de perfil de recursos, é um método de avaliação das consequências ambientais de 
um produto ou processo “do berço à cova” (Garner e Keoleian 1995). 
A Sociedade da Toxicologia & Química para o Ambiente (SETAC) define a ACV como “um 
processo usado para avaliar os encargos ambientais associados a um produto, processo, ou 
atividade”. A EPA declarou que uma ACV “é uma ferramenta que avalia as consequências 
ambientais de um produto ou atividade como um todo, através do seu ciclo de vida” (Garner e 
Keoleian 1995). 
O processo de ACV é uma abordagem sistemática, faseado e composto por quatro fases de 
acordo com a ISO 14040: 
• Definição do objetivo e âmbito: no qual se define e descreve o produto, processo ou 
atividade. Estabelece-se o contexto no qual a avaliação é feita e identificam-se os limites e os 
efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação. 
• Análise de inventário: que identifica e quantifica a energia, água, matérias utilizadas e 
descargas ambientais. 
• Análise de Impacte: onde se analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização de 
energia, água e materiais, e também das descargas ambientais identificadas na análise de 
inventário. 
• Interpretação: onde se avalia os resultados da análise de inventário e análise de impacte, 
para selecionar o produto preferido, processo ou serviço, com compreensão clara das 
incertezas e suposições utilizadas para gerar os resultados. 
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A importância da pera rocha. 
A pera rocha é uma variedade lusitana, que foi identificada na Região Oeste de Portugal no 
início do século XIX. A sua produção encontra-se abrangida por uma Denominação de Origem 
Protegida. A região do Oeste faz exportar 52.640 toneladas (valores de 3 de maio de 2013) de 
pera-rocha para vários destinos, nomeadamente o Reino Unido, o Brasil, a França, a República 
da Irlanda, a Rússia, a Suíça, a Polónia, os Países Baixos, Marrocos, Canadá e Espanha. 
Cerca de 70% da produção é absorvida pelo Mercado Interno.  

Tratando-se de uma das principais exportaçoes de produtos hortofrutícolas, que é um produto 
de bandeira, torna-se fundamental avaliar o ciclo de vida, por forma a torna-lo mais competitivo 
e atraente no mercado internacional, diminuindo os custos de produção e os impactes 
ambientais.  

 

Caso de estudo 

Este estudo foi realizado em duas explorações agrícolas que pertencem a dois sócios de uma 
central fruteira que foi também usada neste estudo. A exploração A produz peras, maçãs e 
ameixas e tem uma área de cerca de 62ha de pomares, dos quais 47ha são de pera rocha. A 
exploração B tem uma área total de 7ha apenas de pera rocha A produção da exploração A foi 
de 44,5 e 53,1 ton.ha-1 em 2010 e 2011 respetivamente enquanto a exploração B apresentou 
valores de 31,3 ton.ha-1 para 2010 e 37,4 ton.ha-1 em 2011. Ambas as explorações cumprem 
as seguintes certificações: 

Certificações ao nível das explorações agrícolas: 
GlobalGAP desde 2003 
Tesco Nurture desde 2005 
Fair WorkingConditions desde 2009 
CPS (Clube de produtores Sonae) desde 2005 
Pera Rocha do Oeste DOP desde 2001 
Maçã de Alcobaça IGP desde 2004 
 
Os processos de cultivo são idênticos nas duas explorações, e são descritos detalhadamente 
para uma melhor compreensão do processo produtivo.  
O processo de cultivo da pera rocha está dividido em vários estados fenológicos: Repouso 
vegetativo; Abrolhamento; Floração / Maturação; Colheita; Pós colheita 
 
Operações executadas no processo produtivo 
 
Fertilização (solo): Nesta operação, as formas utilizadas para adubar são o espalhamento no 
solo, aplicação foliar através de pulveriza ou através da mistura de adubos na rega. Algumas 
destas ações podem ser efetuadas manualmente ou através de máquinas, com o objetivo de 
ajudar a fortalecer as árvores e futuramente os frutos que resultarão da produção. 
A adubação também é feita para manter os parâmetros nutricionais do solo e da planta, e pode 
ser feita através de adubos de matéria orgânica (estrumes) ou de minerais. 
A matéria orgânica tem a capacidade de reter duas a três vezes mais o volume da água (que é 
fornecida para as árvores e para a vida de toda a flora e fauna presente no solo), sendo usada 
de forma racional e conforme as carências do solo.  
 
Poda: Na poda é retirada alguma lenha das árvores, para que haja uma condução das árvores 
e para permitir a entrada de luz que resulta no aumento da produtividade. 
A poda é uma técnica utilizada para modificar o crescimento natural das árvores, de forma a 
obter um equilíbrio entre a vegetação e a frutificação. 
As ramificações utilizadas são simples, radiais e bem guarnecidas de órgãos de frutificação até 
ao eixo vertical, de modo a que a luz solar e os próprios tratamentos fitossanitários consigam 
penetrar melhor no interior das árvores e a carga de frutos fica uniformemente distribuída por 
toda a pernada.  
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A poda é também utilizada para modificar o vigor da planta, para esta produzir mais e também 
para que consiga ter frutos com melhores características organolépticas. É utilizada ainda para 
conduzir a árvore a uma forma desejada, mantê-la com um porte conveniente ao seu trato e 
maneio, entre outros mais objetivos. É utilizado o equipamento recomendado (tesoura, serrote, 
tesourão de poda) para que não se corram riscos e quando há uma mudança de pomar este 
material é sempre desinfetado para que não haja perigo de ocorrerem contaminações através 
de árvores que estejam doentes. 
 
Manutenção do solo: A fase da manutenção do solo é geralmente realizada depois da poda, 
para que toda a lenha que é retirada seja triturada. Serve também para cortar a erva com o 
objetivo de diminuir as pragas que se podem infiltrar. Esta manutenção é realizada através de 
um corta mato que é introduzido no trator.  
 
Pulverizas: Esta fase é a mais delicada, e os tratamentos têm de ser bem geridos. Desde a 
implementação em Portugal da proteção/produção integrada foram estabelecidos critérios da 
seleção das substâncias ativas e respetivos produtos fitofarmacêuticos, com base em aspetos 
toxicológicos e ambientais das substâncias ativas, o que se traduziu na utilização em 
proteção/produção integrada de produtos com base em substâncias com menor toxidade para 
o Homem e para o ambiente. 
Não podem ser utilizados produtos não homologados para cultura e as doses recomendadas 
têm que ser escrupulosamente cumpridas. São os tratamentos que vão evitar as doenças, bem 
como danos futuros nos frutos e na própria árvore.  
É preciso ter sempre em atenção a água utilizada, que nos casos estudados provem de furo, e 
também a seleção dos produtos fitofarmacêuticos, de acordo com as necessidades. É sempre 
controlado o pH em todas as caldas, com o objetivo de não ficar muito ácido, para não queimar 
as árvores. 
 
Rega/Adubação: A rega tem como objetivo o fornecimento eficiente de água para assegurar 
que a vegetação se mantenha viva e em bom estado de conservação, garantindo assim a sua 
eficiência produtiva. É necessário que a água seja fornecida em quantidade e qualidade 
necessária às suas necessidades hídricas. 
A rega inicia-se quando os dados de campo indicam essa necessidade. A “gota a gota” é a 
rega utilizada nas explorações analisadas, e deve ser iniciada antes que a humidade do solo 
atinga limite críticos. 
Nesta mesma etapa pode ser feita uma adubação através do sistema de rega, colocando o 
adubo na água. O adubo será ministrado pela mangueira que apresenta gotejadores, 
satisfazendo desta forma as necessidades hídricas e nutricionais. 
 
Mondas: A monda é a retirada de alguns frutos realizada de forma manual, e é uma operação 
que permite regularizar o calibre dos frutos e evitar a alternância da produção. É realizada no 
mês de Junho, altura em que a árvore se prepara para a produção. O facto de serem retirados 
frutos também contribui para o crescimento e melhor qualidade da pera, nomeadamente o brix, 
pois os frutos em desenvolvimento competem entre si pelos hidratos de carbono produzidos 
nas folhas. 
Num ano que as árvores apresentem um número elevado de vingamentos, se não for feita uma 
monda eficaz o calibre acaba por ser reduzido na produção. Se existirem poucos vingamentos, 
nem sempre é necessário fazer a monda. 
Reduzindo a carga de frutos através da monda estamos a incrementar a razão folha/fruto e a 
diminuir a competição entre os frutos, favorecendo os calibres. 
Um dos principais órgãos de frutificação na cultivação de pera rocha é o esporão, o que faz 
com que a monda de frutos seja obrigatória para que haja uma redução de alternância. 
 
Colheita: Esta é sempre realizada em Agosto e/ou Setembro. A data de início da colheita é 
determinada pelos técnicos de campo, de acordo com os índices de maturação. 
A colheita tem de ser realizada na data adequada, uma vez que se for antecipada pode 
desvalorizar a qualidade dos frutos, devido à menor coloração da sua epiderme, propriedades 
organolépticas inferiores, e também maior perda de peso durante a sua conservação. Se a 
colheita for tardia, embora favoreça algumas características dos frutos, como a coloração e 
qualidades orfanológicas, vai implicar maiores perdas de consistência durante a sua 
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conservação, resultando também num período mais curto de conservação, ficando o fruto mais 
sensível às manipulações. 
Na colheita colaboram inúmeros trabalhadores, com ou sem experiência, e por isso, antes de 
se iniciar o processo é feita uma pequena formação de boas práticas, para que durante o 
procedimento não ocorram erros que possam pôr em risco a saúde dos consumidores. Sempre 
que os trabalhadores saem do local de trabalho, antes de regressar ao mesmo são instruídos a 
lavar as mãos nas instalações. A forma como a pera é colhida é importante para que não 
apresente danos (sem pé, tocada), e as peras consideradas estragadas são de imediato 
retiradas pelos trabalhadores. Os paloxes são revistos antes de aí se colocarem as peras, para 
evitar algumas contaminações com lixo do campo. Todo o processo é muito cuidadoso, para 
garantir que a fruta chega nas melhores condições à fruteira. 
 
Transporte da fruta: Nesta etapa a fruta, depois de já estar colhida e com os paloxes já cheios, 
é carregada com um porta-paletes engatado no trator e colocada em cima de um reboque que 
vai efetuar o transporte até à Fruteira. O reboque é sempre lavado e desinfetado, para que não 
haja perigo de contaminação da fruta com resíduos que possam estar na sua superfície. 
Quando a fruta chega à fruteira passa por uma balança para que haja um controlo dos quilos 
que foram colhidos. De seguida é feito um controlo de qualidade (dureza, açucares, defeitos e 
doenças) através de uma seleção de amostras ao acaso. A fruta é então descarregada e 
armazenada na fruteira. 
O transporte da pera é efetuado no mesmo dia da colheita, de modo a evitar uma evolução 
rápida da maturação dos frutos. 
Todos os processos acima descritos estão representados no fluxograma do processo 
produtivo, com as respetivas entradas e saídas mássicas.  

 

Figura 1 – Sistema produtivo na exploração agrícola 
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Processo produtivo na central fruteira 
 
Na central fruteira, as peras são rececionadas e devidamente identificadas. Posteriormente, 
uma parte da fruta rececionada receberá um tratamento pós-colheita que ajuda à sua 
conservação. A fruta que não recebe tratamento pós-colheita irá ser consumida nos quatro 
meses seguintes à colheita. A fruta tratada só é consumida a partir do quarto mês de 
conservação, dado que tem de cumprir um intervalo de segurança para poder ser consumida. 
A conservação é feita em camaras de atmosfera controlada onde os níveis de oxigénio são 
reduzidos com o intuito de atrasar a maturação da pera.  
Depois de armazenada a pera vai ser transportada, calibrada e escolhida. Consoante as 
necessidades, pode ser embalada ou outra vez transportada e armazenada, mas agora 
dividida por calibres. Este processo é executado para criar um stock de calibres, de forma a 
responder mais eficientemente às necessidades do mercado. 
  

 

Figura 2 – Sistema Produtivo na central fruteira 

 

O processo de embalamento é o que envolve mais mão-de-obra, mais matérias-primas, sendo 
o mais difícil de executar, uma vez que cada cliente pretende um tipo de embalamento 
diferente. No final de cada linha de embalamento existem vários colaboradores a colocar as 
caixas em paletas, que posteriormente vão ser cintadas e etiquetadas. Depois de embaladas e 
paletizadas, as peras são armazenadas na câmara frigorífica da expedição e posteriormente 
carregadas e transportadas até ao cliente. 
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Todo este processo no pique da campanha envolve cerca de 150 colaboradores diretos, sendo 
que se pode dizer que o sector tem cada vez mais importância para a região, pois cria emprego 
e riqueza. 
Receção: Receção da fruta vinda do campo trazida pelos fornecedores de fruta até à central 
fruteira. 
A fruta chega em caixas de plástico “de campo” ou em paloxes de plástico. A fruta é pesada e 
recebe uma etiqueta de identificação (código do fornecedor e da parcela de proveniência da 
fruta). É feito o controlo de qualidade (dureza, açúcares, defeitos e doenças) através da 
seleção de amostras ao acaso. Nesta fase a fruta é encaminhada para conservação. 
Nesta fase, se forem detetadas não-conformidades, é acionado o procedimento de produto 
não-conforme. 
 
Tratamento pós-colheita: A fruta que apresenta um estado de maturação menos avançado tem 
uma capacidade de conservação maior. Este processo só se aplica às peras. A fruta passa por 
um duche em Drencher e é aspergida por uma mistura de produtos homologados e água. O 
tratamento pós-colheita é efetuado através de doseador, o qual é anti escaldão e cicatrizante. 
Os resíduos líquidos resultantes desta fase são encaminhados para um tanque situado em 
zona contígua à central. 
 
Conservação: A fruta que apresenta um estado de maturação mais avançado é armazenada 
em câmaras de atmosfera normal de modo a que seja comercializada mais cedo. A fruta 
banhada no Drencher é armazenada em câmaras de atmosfera controlada, que pode ficar 
armazenada durante 6 meses. É feito um registo de entrada da fruta nas câmaras para facilitar 
a gestão do stock. 
 
Lavagem e Calibragem: A fruta é retirada das câmaras e vai diretamente para o calibrador. 
No calibrador a fruta é despejada num tanque com água. O sistema de tratamento de água 
inclui desinfeção contínua da água, por meio de uma bomba doseadora automática e um 
sensor de cloro, que verifica continuamente os níveis de cloro (para determinar se é necessário 
ou não adicionar mais cloro na água que está a passar no sistema). Este processo está 
descrito no procedimento de cloragem da água. À saída do tanque são selecionadas as frutas 
podres e com defeitos muito grandes de modo a que não avancem mais no calibrador e 
contaminem o resto do equipamento. Outras saídas são folhas e terra.  
A fruta é separada em calibre e paletizada novamente em caixas de plástico e identificada 
(código do barras). A fruta pode ir diretamente para o embalamento, ou volta para as câmaras 
de refrigeração ou para expedição, caso seja vendida a granel. 
Nesta fase pode haver perda da rastreabilidade se não forem devidamente abatidas as 
etiquetas com a identificação dos lotes. 
 
Embalamento: A fruta já calibrada vai ser embalada em embalagens específicas para cada 
encomenda. A fruta é embalada nas bancadas pelas embaladoras.  
A fruta embalada pode ser embalada em diferentes modalidades: i. Diretamente das linhas do 
calibrador para a embalagem final (caixa, cuvete com tampa ou saco); ii. Diretamente do 
calibrador para a linha de embalamento e de seguida para a embalagem final (caixa, cuvete 
com tampa ou saco); iii. Em cuvetes sem tampa e ainda poderá passar pela máquina de 
colocar rede nas cuvetes, situada no armazém 1; iv. Diretamente das linhas do calibrador para 
a linha automática de sacos; v. Na linha automática de sacos alimentada com fruta pré-
calibrada; vi. Embalamento direto das caixas de campo para a embalagem final, com 
calibragem manual, nas bancadas de embalamento. 
A fruta embalada, depois de pesada, vai diretamente para a câmara de expedição. Nesta fase 
saem como resíduos embalagens danificadas e/ou com defeito, fruta podre e fruta que já não 
poderá ser comercializada, chamada de fruta de indústria. O controlo da qualidade de cada 
encomenda é feito nesta fase. 
Nesta fase, se forem detetadas não-conformidades, é acionado o procedimento de produto 
não-conforme.  
 
Paletização e Pesagem: As caixas com fruta embalada são dispostas nas paletes, de acordo 
com as especificações dos clientes. As caixas são rotuladas. As paletes são cintadas e 
enviadas para a câmara de expedição.  
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Nesta fase pode haver contaminações, por ser uma zona sensível, e perda da rastreabilidade 
se não forem devidamente identificadas. 
 
Arrefecimento na câmara de expedição: A fruta fica na câmara de expedição, com ambiente 
refrigerado de 0 a 2ºC, até ser expedida. Nesta fase, se forem detetadas não-conformidades 
em produto devolvido pelo cliente, é feito um registo de produto devolvido, para posterior 
reavaliação pelo controlo da qualidade. Nesta reavaliação poderá decidir-se se a fruta é re-
embalada ou se é rejeitada como produto não-conforme.  
 
Expedição: A fruta fica na câmara de expedição, com ambiente refrigerado de 0 a 2ºC, até ser 
expedida. Nesta fase, se forem detetadas não-conformidades em produto devolvido pelo 
cliente, de acordo com o que está definido no Procedimento de produto não-conforme, a fruta é 
rejeitada. Em relação a outras razões, seguirá o percurso definido também no procedimento de 
produto não-conforme. Nesta fase pode haver contaminações, por ser uma zona sensível. 
 
Receção das embalagens e material de embalamento: As embalagens e os materiais de 
embalamento são rececionados pelos empilhadores e são verificadas pelo responsável de 
armazém. Segue conforme o Procedimento das embalagens e material de embalamento. 
 
Armazenagem das embalagens e material de embalamento: As embalagens de cartão são 
colocadas no armazém do cartão. Forma-se as caixas em função das necessidades no 
embalamento, em função das especificações para cada cliente e regista-se os lotes a trabalhar 
no dia. O material de embalamento armazena-se no piso superior na zona do material de 
embalamento. Retira-se o material do embalamento em função das necessidades no processo 
de embalamento e regista-se o material que saí do piso superior. Nesta fase pode perder-se a 
rastreabilidade das embalagens e material de embalamento. 
 
Discussão e conclusão 
 
O indicador escolhido foi o eco-indicador 95, uma vez que este indicador tem a capacidade de 
quantificar os kg de CO2 consumidos nos processos executados na exploração. Possui nove 
parâmetros de impacte ambiental: Gases com efeito de estufa; Destruição da camada de 
ozono, Acidificação, Eutrofização, Metais pesados, Cancerígenos, Smog de verão, Smog de 
inverno e Consumo de recursos energéticos. 
Quanto às classes de impactes ambientais, a central fruteira apresenta o maior impacte no que 
respeita ao consumo de energia, sendo por isso a fase do ciclo de vida em que qualquer 
racionalização do consumo pode resultar em melhorias significativas no desempenho. A 
fertilização e a rega são dois processos com elevados impactes ambientais, representando no 
caso da rega, mais de 35% da eutrofização (dado que são ministrados fertilizantes na rega) e 
cerca de 31% na acidificação e na emissão de CO2.  
As substâncias cancerígenas são o resultado da atividade da fruteira, muito por causa da 
energia consumida, e fazem destacar as pulverizações, que regra geral possuem menos de 
10% de todos os indicadores de impactes ambientais e que neste caso em particular 
representam 10,7%. Também a fertilização e a rega apresentam valores elevados. 
Neste contexto, o levantamento aturado das entradas e saídas do sistema, tanto ao nível da 
exploração dos pomares, como da central fruteira (valores não apresentados neste estudo 
porque o tornariam demasiado extenso), mostram que os principais sectores/práticas, que 
possuem os maiores impactos e em que a introdução de medidas conducentes à diminuição 
desses impactes teria um potencial de redução mais elevado, são os processos que ocorrem 
na central fruteira e que se encontram sobretudo ligados ao consumo de energia (que 
representa 53,9% do consumo total de energia), pelo que a implementação de metodologias e 
práticas mais eficientes de gestão da energia resultaria em menores impactes ambientais e 
num aumento significativo da competitividade. Essa redução de custos poderia ser usada para 
aumentar as margens de lucro, ou em alternativa para tornar o preço do produto mais 
competitivo. Como o perfil da energia elétrica nacional engloba energia produ8zida em centrais 
termoelétricas e energia nuclear comprada a França, a redução no consumo teria também 
como resultado uma diminuição da emissão de CO2, da acidificação por SO2, e de substâncias 
cancerígenas. Neste sentido, e ao nível da central fruteira, é fundamental encontrar novas 
metodologias e práticas de manuseamento que sejam menos consumidoras e mais 
conservativas da energia empregue.  
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Figura 3 – Ciclo de vida da Pera Rocha. 
 

 
Ao nível da rega, esta já se encontra otimizada a um nível que dificilmente será possível 
melhorar significativamente. No entanto, o consumo de energia poderá ser reduzido com a 
introdução de fontes de energia renováveis. A fertilização e pulverização poderão ver os seus 
impactos minorados com a adoção de produtos mais amigos do ambiente. 
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Resumen 

Se presentan datos sobre la agricultura ecológica y la viticultura ecológica a nivel 

mundial y local. Sobre agricultura ecológica a nivel mundial, se detecta un importante 

aumento de este tipo de agricultura, además se observa que el mayor número de 

hectáreas cultivadas se encuentran en Oceanía. En los países hispano y luso las mayores 

hectáreas de este tipo de cultivo se encuentran en Argentina y Brasil respectivamente. 

También, se observa un importante crecimiento del vino ecológico tanto a nivel mundial 

como en la Comunidad de La Rioja en España. El vino ecológico se presenta como una 

alternativa al cultivo de vino tradicional, como una opción de mercado y como de una 

posibilidad para el desarrollo sostenible de la agricultura.     

 

Palabras clave: agricultura ecológica, vino ecológico, La Rioja, España 

 

1. Introducción 
1La agricultura ecológica, que se puede definir como un conjunto de técnicas agrarias 

que normalmente excluye el uso de productos químicos de síntesis como los 

fertilizantes, los plaguicidas o los antibióticos, con el objetivo de preservar el medio 

ambiente y proporcionar alimentos con todas sus propiedades, cree a un ritmo 

importante desde los años noventa del pasado siglo XX. Además, como señala Alonso 

(2002) se practica en la mayor parte de los países del mundo, siendo una alternativa a la 

agricultura convencional, no sólo en los países industrializados si no en países de vías 

de desarrollo (Mafongoya et al., 2016; Sanford, 2011). 

                                                           
1 Queremos agradecer a Esperanza López Ubis, Jefa de producción de la Sección de Agricultura 
Ecológica y Producción Integrada de la Conserjería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, por su 
apoyo en la realización de este trabajo. 
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El desarrollo de la agricultura ecológica surge por un amplio grupo de causas, 

que se pueden analizar tanto desde el punto de vista del consumidor, cada vez más 

concienciado por la cuestión ecológica y por el cuidado de la salud, y desde el punto de 

vista del productor, que ha encontrado un nicho de mercado en razón del producto 

ecológico y, también, se preocupa por el desarrollo de una agricultura sostenible, frente 

a modelos que degradan el ecosistema (Perfecto & Vandermeer, 2008).  

La viticultura ecológica ha tenido un desarrollo paralelo al de la agricultura 

ecológica en su conjunto. Desde el año 2002 hasta el año 2013 las áreas dedicadas al 

cultivo de uvas ecológicas ha aumentado considerablemente (Provost, & Pedneault, 

2016).  

Por lo señalado con anterioridad, este trabajo tiene dos objetivos, el primero, 

analizar la estructura de producción de la agricultura ecológica, a nivel internacional y 

en el ámbito de Comunidad Autónoma de La Rioja en España. El segundo, analizar la 

producción de vino ecológico, a nivel internacional y en el ámbito de La Rioja. El vino 

ecológico ha experimentado en los últimos años un importante auge en la producción, y 

supone una alternativa y una oportunidad de negocio a la producción de vino 

tradicional.  

Para llevar a cabo estos objetivos, primero, se aborda la estructura de la 

agricultura ecológica en el contexto internacional, además se presentan datos de los 

países hispano y luso hablantes, y de La Rioja. Segundo, se aborda la estructura 

productiva del vino ecológico y se presentan los datos sobre la producción de vino 

ecológico en La Rioja. Y tercero, se señalan las conclusiones más importantes al 

trabajo.      

 

2. Estructura productiva de la agricultura ecológica 

2.1. El contexto internacional 

Como se ha señalado, a nivel mundial la agricultura ecológica ha crecido 

notablemente. En la figura 1 se presenta el desarrollo de este tipo de agricultura desde el 

año 1999 hasta el año 2013. 
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Figura 1. Crecimiento a nivel mundial de las tierras de agricultura ecológica - periodo 1999-

2013 

 
             Fuente: FiBL & IFOAM (2015) 

 

Como se observa en la Figura 1, a nivel mundial ha habido un importante 

crecimiento de la agricultura ecológica (el 290,94%), pasando de 11 millones de 

hectáreas en 1999 a 43,1 millones en el año 2013.   

Siguiendo con el estudio sobre la producción mundial de agricultura ecológica, 

en la Tabla 1 se presenta el total de hectáreas de producción de tierras agrícolas 

ecológicas por regiones. 

 
Tabla 1. Tierras agrícolas ecológicas (incluidas áreas en conversión), y porcentajes sobre el total 

de tierras ecológicas y sobre el total de tierras agrícolas por regiones en el mundo en 2013 
Región Tierras agrícolas 

ecológicas 
(hectáreas) 

Porcentaje sobre el 
total de tierras 

agrícolas ecológicas 

Porcentaje de tierras de 
agricultura ecológica 

sobre el total de tierras 
agrícolas 

África 1.227.088 2,8% 0,1% 
Asia 3.425.939 8,0% 0,2% 
Europa 11.460.733 26,6% 2,4% 
América Latina 6.611.636 15,3% 1,1% 
Norte América 3.047.710 7,1% 0,7% 
Oceanía 17.321.733 40,2% 4,1% 
Total 43.091.113 100,0% 1,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de FiBL & IFOAM (2015) 
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Como muestra la Tabla 1 el mayor número de hectáreas de agricultura ecológica 

se encuentra en Oceanía con 17.321.733 ha (40,2% del total) y en Europa con 

11.460.733 (26,6% del total), entre ambas regiones suman el 66,6% de las tierras 

agrícolas ecológicas totales.  

En la Tabla también se observa que el 1% del total de las tierras agrícolas 

mundiales se dedica a la agricultura ecológica. Y que, el mayor porcentaje de cultivo de 

agricultura ecológica se encuentra en Oceanía, que representa el 4,1% de total de sus 

tierras de cultivo. 

En la Tabla 2 se presenta el número de productores de tierras de agricultura 

ecológica y su evaluación entre los años 2012 y 2013.  
 

Tabla 2. Desarrollo mundial del número de productores por región años 2012 y 2013 

Región 2012 (número) 2013 (número) Cambio en el 
número 

Porcentaje de 
cambio 

África 572.863 574.128 +1.266 +0,2 
Asia 685.437 730.744 +45.307 +6,6 
Europa 321.474 334.870 +13.396 +4,2 
América Latina 316.583 319.459 +2.876 +0.9 
Norte América 16.470 16.393 -77 -0.5 
Oceanía 14.605 22.997 8.392 +57.5 
Total 1.927.432 1.998.592 +71.160 +3.7 
Fuente: Elaboración propia a partir de FiBL & IFOAM (2015) 

 

La Tabla 2 muestra un notable crecimiento a nivel mundial del número de 

explotaciones, pasando de 1.927.432 productores en el año 2012 a 1.998.592 en el año 

2013, lo que supone un incremento del 3,7%. Este incremento es especialmente notable 

en Oceanía con un 57,5%. En términos absolutos es destacable el incremento de 

productores en Asia con un aumento de 45.307 productores entre los años 2012 y 2013.  

 

2.2. Los países de habla Hispana y Lusa  

Una vez que se ha señalado la superficie de producción de agricultura ecológica 

a nivel mundial presentamos los datos globales por países hispano y luso hablantes. 
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Tabla 3. Tierras de agricultura orgánica en los países hispano y luso hablantes en el año 2013 y 

porcentajes de tierras de agricultura orgánica 
País 

Hispano hablante 
Hectáreas Porcentajes 

del total de 
tierras de 
cultivo 

País 
Luso hablante 

Hectáreas Porcentajes 
del total de 
tierras de 
cultivo 

Argentina 17.150.000 2,3% Brasil 705.233 0,3% 
España 1.610.129 6,5% Portugal 271.532 8,1% 

Uruguay 930.965 6,3% Timor-Leste 24.690 - 
Méjico 501.364 2,3% Mozambique 13.998 0,03% 

Perú 388.448 1,8% Santo Tomé 4.051 7,2% 
Dominicana 180.609 - Angola 2.486 0,004% 

Paraguay 62.274 0,3% Guinea-Bissau 1.843 - 
Ecuador 42.781 0,6%    

Nicaragua 33.621 0,7%    
Bolivia 32.710 0,1%    

Colombia 31.621 0,1%    
Honduras 24.950 0,8%    

Chile 23.469 0,1%    
Panamá 15.183 0,7%    

Guatemala 13.380 0,3%    
Costa Rica 7.449 -    

Cuba 7.389 0,1%    
El Salvador 6.736 0,4%    
Venezuela 47 0,0002%    

Total 21.063.125 23,40%  1.023.833 15,63% 
Fuente: Elaboración propia a partir de FiBL & IFOAM (2015) 

 

Como se observa en la Tabla 3, los 2 países con mayor número de tierras de 

agricultura ecológica corresponden con los países de mayor extensión: Argentina 

(17.150.000 hectáreas) y Brasil (705.233 hectáreas). Los países con un mayor 

porcentaje de tierras destinadas a la agricultura ecológica son: Portugal (8,1%) y España 

(6,5%). Sumados, los países hispano y luso hablantes corresponden con 39,03% del 

total de la agricultura orgánica del planeta. 

 

2.3. La Comunidad Autónoma de La Rioja en España  

Una vez que se han señalado los datos a nivel mundial y los datos desagregados 

por países hispano y luso hablantes, nos centramos en recoger los datos 

correspondientes a la Comunidad de La Rioja. Según señala la Conserjería de 

Agricultura del Gobierno de La Rioja (Conserjería de Agricultura, 2016a), en el año 

2013 había un total de 4.709.73 hectáreas de agricultura ecológica, que se distribuyen 

por tipos de cultivo como señala la Tabla 4.  
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Tabla 4. Superficie eh hectáreas (ha) inscrita en la agricultura ecológica y tipos de cultivo en los 

años 2012 y 2013 
Cultivo 2012 2013 Diferencias 

(%) 
Variación (%)  

Vid 646,00 706,25 +60,25 +9,33 
Frutos secos 791,15 786,03 +5,12 +0,65 
Olivar 632,98 626,33 -6,65 -1,05 
Frutales 67,88 70,84 +2,96 +4,36 
Hortícolas 28,17 32,45 +4,28 +15,19 
Cereales y leguminosas 163,03 180,35 +17,32 +10,62 
Pastos y praderas, y recolección silvestre 1.820,79 2.006,82 +186,03 +10,22 
Barbecho y abono verde 89,76 62,19 -27,57 -30,71 
Otros 230,38 238,48 +8,10 +3,52 
Total 4.467,14 4.709,73 +242,59 +5,43 
Fuente: Conserjería de Agricultura (2016a) 

 

Como se observa en la Tabla 4 ha habido un sustancial incremento en el número 

de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica en casi todos los tipos de cultivos (el 

5,43% de incremento total). En este sentido, es significativo el aumento de cultivo de 

vid ecológica en la Comunidad de La Rioja, pasando de 646,00 hectáreas en 2012 a 

706,25 hectáreas en 2013, con un incremento del 9,33%.  

 

En la Tabla 5 se señala la evaluación del número de operadores (productores y 

elaboradores) desde el año 2009 al año 2013.  

 
Tabla 5. Operadores inscritos en la agricultura ecológica en La Rioja periodo 2009 a 2013 

Operadores 2009 2010 2011 2012 2013 
Productores 230 234 245 254 247 
Elaboradores 80 82 93 97 98 
Total 310 316 338 351 345 
Fuente: Conserjería de Agricultura (2016a) 

 

En la Tabla 5 se observa un incremento del 11,29% del total de operadores de 

agricultura ecológica en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha pasado de 310 

operadores en 2009 a 345 en el año 2013.  

 

3. La producción de vino ecológico 
3.1. El vino ecológico en el mundo 

La producción de vino ecológico no ha sido una excepción en el contexto de 

crecimiento de la agricultura ecológica. Más de 300.000 hectáreas se dedican a este tipo 

de cultivo, que constituye el 4,6% del cultivo de vino total (6,8 millones de hectáreas en 
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2012). En Europa, 258.000 hectáreas (6,6% del total del cultivo de vino) corresponden 

con la categoría de ecológico (FiBL & IFOAM, 2015). En la Figura 2 se recoge el 

crecimiento en número de hectáreas dedicados al vino ecológico desde el año 2004 

hasta el año 2013 (ver Figura 2).    

 
Figura 2. Hectáreas de cultivo ecológico vinícola 

 
                Fuente: FiBL & IFOAM (2015) 

 

Se observa en la Figura 2 un sustancial incremento en el número de hectáreas de 

cultivo ecológico, se ha pasado de 87.577 hectáreas en 2004 a 311.595 hectáreas en el 

año 2013, lo que representa el 255,8% de incremento en la producción de vino 

ecológico. 

 

3.2. El vino ecológico en la Rioja  

Antes de analizar la producción del vino ecológico en La Rioja, se señalan 

algunos datos del vino de la Denominación de Origen Calificada en La Rioja. La 

superficie de plantación de viñedo en la Comunidad Autónoma de La Rioja es el 34,6% 

del total para el año 2011 (Conserjería de Agricultura, 2016a), el dato refleja la 

importancia de este cultivo en la Región. La Figura 3 señala el total de toneladas de 

producción de cultivos de viñedos.   
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Figura 3. Producción de cultivos de viñedo en la Comunidad de La Rioja (Toneladas) 

 
                Fuente: Conserjería de Agricultura (2016a)  

 
Como se observa en la Figura 3 el número de toneladas de producción de 

viñedos se vienen manteniendo relativamente estable desde 2003, año en el que tuvo un 

importante crecimiento con respecto al año 2002 (el 59,03%). Si se compara el año 

2003 con el 2014, hubo una disminución de 13,6%.   

En la tabla 6 se presenta el número total actual (enero de 2016) de hectáreas de 

agricultura presentes en la Comunidad de La Rioja (Conserjería de Agricultura, 2016b).  

 
Tabla 6. Hectáreas inscritas en la agricultura vinícola ecológica en La Rioja, período 2009 a 

2013 

 Agricultura 
ecológica 

Conversión 
2º año 

Conversión 
1er año 

 

Sin 
certificación 

año 0 

Total 

Hectáreas 602,2194 124,5698 71,9075 3,091 801,7877 
Plantaciones 1.304 217 189 1 1.711 
Media por plantación 0,4618 0,5740 0,3805 3,091 0,4680 
Fuente: Conserjería de Agricultura (2016b) 

Como se observa en la Tabla 6, en la actualidad hay un total de 801,7877 

hectáreas de producción de vino ecológico. El total de plantaciones son 1.711 y la media 

de hectáreas por plantación es de 0,4680 hectáreas. De total de hectáreas inscritas 

602,2194 producen vino ecológico; 124,5698 hectáreas están en su segundo año de 

conversión a la agricultura ecológica; 71,9075 hectáreas están en el primer año de 

conversión; y 3,091 hectáreas no tienen certificación, pues se trata del comienzo de la 

conversión a agricultura vinícola ecológica.     
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4. Conclusiones 
Este trabajo ha tenido dos objetivos, el primero analizar la estructura productiva 

de la agricultura ecológica a nivel mundial y se ha descendido para analizar, por un 

lado, a los países hispano y luso hablantes y, por otro, a la Comunidad de La Rioja en 

España. El segundo, analizar más concretamente la estructura de producción del vino 

ecológico, con especial atención al vino de La Rioja.     

Respecto al primero de los objetivos, se ha comprobado que la agricultura 

ecológica ha tenido un importante avance en los últimos años, aunque se partía de 

producciones relativamente bajas. Es de destacar que un país como Australia posea gran 

parte de las tierras de agricultura ecológica del mundo, una de las causas de esta 

situación se puede deber a que se trata de un país con grandes extensiones y con 

importantes oportunidades para la innovación en este tipo de cultivo ecológico. Además 

se comprueba que gran parte de las tierras de cultivo ecológico se encuentra en los 

países desarrollados y, en menor medida, en los países en vías de desarrollo. Lo que 

vendría a señalar que esta opción de agricultura se centra en países donde la agricultura 

tradicional está dando el paso hacia una agricultura más respetuosa con el medio 

ambiente, bien por razones de nicho de mercado, de propiedad de las tierras o por una 

mayor conciencia ecológica de los productores y los consumidores. Por estas razones, la 

agricultura ecológica tiene un importante potencial en los países en vías de desarrollo. 

En relación a los países de habla hispana y habla lusa, se observa que, siguiendo la 

tónica general, son los países de Europa, incluyendo Portugal y España, los que poseen 

una mayor proporción de tierras de agricultura ecológica, aunque las mayores 

extensiones se encuentran en los países con mayor superficie como Argentina y Brasil. 

En relación al segundo de los objetivos, se comprueba que el vino ecológico ha 

tenido un importante crecimiento a nivel mundial y este crecimiento también se ha visto 

reflejado en el sector vinícola en La Rioja.  

Este trabajo muestra unos análisis de datos para, más adelante, profundizar en el 

tema de la agricultura y más en particular de la viticultura ecológica, pues se trata de un 

tema  no muy estudiado en el ámbito de la Comunidad de La Rioja por representar una 

práctica vitivinícola relativamente nueva España. Se trata de un tipo de cultivo que cada 

vez se consolida más a nivel mundial, y que abarca bajo un mismo paraguas la salud de 

la tierra y la salud de las personas en la implantación y manejo de agrosistemas. En 

posteriores investigaciones se puede ahondar en el conocimiento del sector vinícola del 

Rioja, para examinar los porcentajes de producción de vino ecológico en relación a la 



1130    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

10 
 

viticultura tradicional, así como en otros aspectos relacionados con los volúmenes de 

ventas de la agricultura vinícola ecológica y con sus tipos de mercado.  

Además, se puede llevar a cabo estudios comparativos de costes de producción, 

de utilización de tractos culturales en el cultivo, de accesos a nuevos mercados al 

producto final y la rentabilidad obtenida por el productor y el elaborador del vino 

ecológico pueden ser concebidos y desarrollados con la finalidad de conocer este tipo de 

cultivo en la agricultura y producción vitivinícola.  
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Resumo 
Este trabalho aborda a análise da responsabilidade ambiental e sustentabilidade 

das usinas de cana-de-açúcar sob os aspectos jurídicos-ambientais. Demonstra-se a 
incidência da responsabilidade ambiental e como as usinas produtoras de etanol e 
bioenergia se tornam sustentáveis com essa produção. Acerca da responsabilidade 
ambiental, é abordada no seu tríplice aspecto – cível, administrativo e penal -, a fim de 
respeitar o meio ambiente de acordo com todos os ditames legais. Já quanto a 
sustentabilidade - desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento-, é demonstrado 
que as usinas sucroenergéticas podem se tornar autossustentáveis, evitando uma maior 
emissão de resíduos e reduzindo o impacto ambiental. A correlação entre os temas visa 
o desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental. O objetivo do 
trabalho é demonstrar como a produção de bioenergia através da biomassa pode ser ao 
mesmo tempo responsável e sustentável, além de demonstrar que o menor uso de 
combustíveis fósseis para produção de energia reduz o impacto ambiental, produz 
energia mais limpa, uso de técnicas de reuso de águas, logística verde, dentre outros. 

 
Palavras-chave: Bioenergia – responsabilidade ambiental - sustentabilidade – 

legislação 
 

Abstract 
This paper deals with the analysis of environmental responsibility and 

sustainability of the plants of sugar cane under the legal and environmental aspects. 
Demonstrates the incidence of environmental responsibility and as ethanol-producing 
plants and become sustainable bioenergy production. About environmental 
responsibility, is addressed in its triple aspect civil, administrative and criminal –-in 
order to respect the environment in accordance with all legal dictates. Already about 
sustainable development or sustainability, eco-development, it is shown that 
sucroenergéticas plants can become self-sustaining, avoiding a larger emission of waste 
and reducing environmental impact. The correlation between the themes aimed at 
economic development and the right to environmental preservation. The objective of 
this work is to demonstrate how bioenergy production through biomass can be 
responsible and sustainable at the same time, in addition to demonstrating that the 
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lower use of fossil fuels for energy production reduces the environmental impact, 
produces cleaner energy, use of water reuse techniques, green logistics, among others. 

Key words: Bioenergy – environmental responsibility - Sustainability – 
Legislation 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente estudo é demonstrar como a produção de energia 

renovável no Brasil através do uso de biomassa da cana de açúcar pode trazer benefícios 

à sociedade e às empresas (não só as usinas cogeradoras) nos aspectos ambientais e 

sociais, bem como a verificação de políticas públicas que possam contribuir ao seu 

desenvolvimento. 

Para tanto, é imprescindível analisar a responsabilidade ambiental que envolve as 

usinas sucroalcooleiras, bem como se tem alcançado o desenvolvimento sustentável, 

princípio inerente ao direito ambiental e novamente destacado na Rio+20 (Convenção 

Internacional sobre o Meio Ambiente, realizado em 2012, na cidade do Rio de Janeiro). 

Quanto ao período aqui analisado, abrange a evolução legislativa no Brasil sobre a 

proteção ao meio ambiente e o crescimento técnico-industrial, enfatizando os últimos 

anos até chegarmos a 2016, quando a temática de cogeração de energias renováveis 

ganha maior destaque no cenário nacional e internacional. 

Apesar da tutela ao meio ambiente já ter surgido em 1981, através da Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei 6.938/81, apenas com o advento da 

Constituição da República de 1988 é que houve o seu ápice, passando o meio ambiente 

ao status constitucional, sendo não só um direito fundamental ali previsto como elevado 

a princípio inerente a todos (artigo 225, caput, da Carta Magna). 

Acerca da política energética e o meio ambiente, apenas em 1997, através da Lei 

9.478, é tutelada a proteção ao meio ambiente e a promoção da conservação de energia; 

propicia o fomento à pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável e 

mitigação das emissões de gases causadores de efeito estufa (GEE) e de poluentes nos 
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setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis, dentre 

outros objetivos. 

No tocante à sustentabilidade ambiental das usinas sucroenergéticas, é 

imprescindível destacar que o tripé econômico, social e ambiental proposto pelo 

Relatório de Bruntland (1987), deve ser aqui verificado, sendo o enfoque jurídico o pilar 

da avaliação. 

2. USINAS SUCROALCOOLEIRAS NO BRASIL 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil, além de ser o maior 

produtor mundial de cana-de-açúcar, é o primeiro na produção de açúcar e etanol. 

Através do uso de biocombustível como alternativa energética, o Brasil vem 

conquistando posição de destaque no mercado externo (MAgro, 2016). 

 A energia é um bem ambiental, tutelado pela Constituição da República de 

1988 (art. 225), bem como por normas infraconstitucionais (leis ordinárias), visando o 

aproveitamento das fontes energéticas. 

O direito ambiental abrange também o direito de energia, tutelando assim os 

recursos naturais responsáveis pela sua geração (Dashefsky, 2003). Dentre esses 

recursos, há os renováveis e os não renováveis, sendo os renováveis os que incluem o 

sol, solo, plantas, vida animal, ou seja, todos que se perpetuam naturalmente. Já os não 

renováveis, são os recursos que se usados continuamente pelo homem, esgotar-se-ão um 

dia. São os minerais e os combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), conforme 

Art (1998). 

O Programa Nacional de Energia (PNE, 2016) considera algumas mudanças 

profundas ocorridas nos ambientes energéticos, nacional e mundial. Elas refletem em 

determinadas condições, como a criação de usinas para atendimento à base da demanda 

por energia elétrica e ao fornecimento de energias renováveis. 

Projeções feitas pelo Ministério de Agricultura acerca da produção do etanol 

informam que, devido ao crescimento no uso deste combustível, será possível alcançar o 

volume de 58,8 bilhões de litros de etanol produzido pelas usinas sucroalcooleiras. 
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Deste montante, cerca de 50 bilhões de litros de etanol serão para consumo interno 

(Brasil) e 8,8 bilhões de litros para o mercado externo (MAgro, 2016). 

Pelo relatório World Energy Outlook (IEA, 2011), energia é a capacidade para 

ação vigorosa; força inerente; forças potenciais. Segundo esse relatório, há uma 

tendência de alcançar o percentual de 15% no uso mundial de energia renovável não 

hidrelétrica em 2035, face a durabilidade em matéria de segurança energética e a 

proteção ao meio ambiente. Em 2009 o percentual era de 3% apenas. 

No Brasil, segundo Hinrichs e Kleinbach (2003), há uma vantagem em 

comparação a outros países por possuir uma grande reserva energética renovável, 

derivada da cana-de-açúcar: o etanol, que é um combustível renovável com taxas de 

emissões de gases poluentes inferiores quando comparado aos derivados de petróleo. 

De acordo com Amado (2012), a geração de energia comumente traz uma 

degradação ao meio ambiente. Simioni (2011) aduz que o Direito da Energia passa a 

incorporar também referências à sustentabilidade ambiental. Atualmente – e 

especialmente após a descentralização do sistema de geração, transmissão, distribuição 

e consumo de energia –, a energia só pode ser juridicamente entendida como 

dependente da tecnologia e dos recursos naturais. Há, assim, uma tríplice referência 

jurídica, ecológica e tecnológica que são os fundamentos para os princípios específicos 

ao Direito da Energia a serem aqui tratados (Simioni, 2011). 

Com o advento da Lei 9.478/97, Politica Energética Brasileira (PEB), a 

proteção ao meio ambiente e a promoção da conservação da energia, além do fomento a 

pesquisa e desenvolvimento relacionados à energia renovável, a mitigação de gases 

causadores de efeito estufa e poluentes nos setores de energia e transportes (incluindo o 

uso de biocombustíveis), foram devidamente regulamentados. 

De acordo com Fiorillo (2016), a Lei 9.478/98, devidamente atualizada pela 

Lei 11.097/2005, o objetivo da lei não está apenas em disciplinar o aproveitamento 

racional de algumas fontes de energia no plano infraconstitucional, mas também na 

fixação de deveres e direitos adaptados ao uso das fontes de energia de acordo com as 
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necessidades de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, em conformidade com a 

ordem econômica nacional fundada na Constituição da República. 

Dentre os objetivos elencados pela Política Energética Brasileira, o objeto do 

presente trabalho está na utilização de fontes alternativas de energia, mediante o 

aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis (art. 1º, 

inciso VIII da Lei 9.478/1997), sendo um dos objetivos para a política nacional de 

aproveitamento racional das fontes de energia. 

Para Amado (2012), os princípios constitucionais que fundamentam a ordem 

econômica devem observar a defesa do meio ambiente, tendo um tratamento 

privilegiado aqueles agentes econômicos que consigam reduzir os possíveis danos 

ambientais. 

Devido à escassez de chuva ocorrida no Brasil em 2001/2002, os reservatórios 

das hidrelétricas foram reduzidos a níveis críticos, o que, agravado por outros motivos, 

provocou racionamento de energia elétrica. No ano de 2014, outro período com baixa 

incidência de chuvas nas regiões onde estão localizadas as hidrelétricas com 

reservatórios provocou a redução na geração hidrelétrica e ampliou a geração pelas 

termelétricas, mais poluidoras que as hidrelétricas (VASCONCELOS e CARPIO, 

2014). 

Com a necessidade de ampliação do número de termelétricas a carvão, óleo e 

gás, houve uma maior conscientização da população brasileira na sua educação 

energético-ambiental (Amado, 2012). 

Em 2001, com o advento da Lei 10.295/2001, a União aprovou a Política 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, cujo objetivo era a alocação 

eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente.  

Posteriormente, com a Lei 10.438/2002, surge o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), sendo o principal objetivo 

fomentar a participação de energia elétrica produzida por empreendimentos de 

produtores independentes autônomos. As fontes aqui são de energia eólica, pequenas 
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centrais hidrelétricas e biomassa. Segundo disposto na lei, são autônomos os produtores 

independentes cuja sociedade não é concessionária de serviço público ou de uso de bem 

público de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem seus 

controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada com o controlador comum.  

As usinas cogeradoras entram nessa categoria de produtores independentes, no 

tocante a energia produzida por biomassa (MME, 2002). Verifica-se como ocorre a 

produção da bioenergia, desde a queima da palha até a geração de energia a ser usada 

pela população (Figura 1): 

 

Figura 1: Revista Galileu (2016) 

Em 2007, foi elaborado pela Comissão Europeia um pacote relativo à energia e 

alterações climáticas, visando a redução da emissão de GEE, estabelecendo assim uma 

Política Energética para Europa. Dentre os seus principais pilares se encontra a 

eficiência energética, onde um dos objetivos está em promover a sustentabilidade 

ambiental (EEA, 2007).  

Verifica-se, portanto, tratar de preocupação mundial a busca por energias 

limpas renováveis.  
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Ademais, Jank (2013) informa que a matriz energética brasileira em 2012 foi 

formada por 43,1% de fontes renováveis como cana-de-açúcar, hidroelétricas, madeiras, 

eólicas e outras fontes de biomassa. 

Acerca da energia extraída da biomassa, Dashefsky (2003) diz que se trata de 

alternativa aos combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão), que utiliza quase todas as 

formas de matéria orgânica, especificamente resíduos animais e plantas como fonte de 

energia. 

  
2.1 Responsabilidade Ambiental  

Quanto à responsabilidade ambiental, é necessário uma análise acerca da 

evolução histórica no Brasil sobre a proteção ao meio ambiente para melhor 

compreensão da temática, uma vez que há três aspectos a serem abordados, as áreas 

cível, penal e administrativa. 

No Brasil, a partir dos anos 80, houve o início de uma fase de conscientização 

da sociedade com relação à preservação ambiental, influenciado pela regulamentação da 

Política Nacional de Meio Ambiente, através da Lei 6.938/81. 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição da República de 1988, o 

meio ambiente adquiriu status de direito difuso, ou seja, pertence a todos (Capítulo VI, 

do Título VIII). O meio ambiente passa a ser uma preocupação de todos e por todos 

deverá ser protegido. 

Inclusive, destaca-se aqui a previsão constitucional da responsabilidade 

objetiva daqueles causadores de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente, 

estando sujeitos à sanções penais, administrativas e civis. Assim, independente da 

obrigação de reparar os danos causados, poderão sofrer maiores penalidades, mesmo 

que não tenham agido de forma imprudente, negligente ou imperita (artigo 225, 

parágrafo 3o. da Carta de 1988). 

Muitas outras legislações começam a surgir buscando a melhor tutela ao meio 

ambiente. Em 1997, é publicada a Lei 9.478/1997, que trata da Política Energética 
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Brasileira, onde os interesses preponderantes estão na proteção ao meio ambiente; 

valorização dos recursos energéticos; identificação das soluções mais adequadas para o 

suprimento da energia elétrica nas diversas regiões do País; utilização de fontes 

alternativas de energia mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis 

e das tecnologias aplicáveis, dentre outros.  

 A preocupação com o cumprimento das normas vem crescendo ao longo dos 

anos, muito influenciado pela preocupação mundial na proteção e preservação ao meio 

ambiente. Tanto que o Brasil faz parte de tratados internacionais sobre a temática, já 

tendo inclusive sido sede de algumas conferências internacionais, como a Rio-92 e a 

Rio+20, ambas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 e 2012, 

respectivamente. 

2.2. Sustentabilidade Jurídico-Ambiental 

Uma das grandes preocupações mundiais está não apenas na proteção ao meio 

ambiente, mas também em desenvolver energias limpas e renováveis, com 

potencialidade equivalente as advindas de combustíveis fósseis. 

Amado (2012) aponta que o crescimento econômico exige uma demanda maior 

de energia pelo setor industrial e pelo comércio, o que induz o maior investimento pelas 

nações em outras fontes energéticas. Com isso, não há como estagnar o crescimento 

econômico. 

O princípio do desenvolvimento sustentável, trazido pelo Relatório de 

Brendlant (1987), aduz que é necessário o respeito às ordens econômicas, ambientais e 

sociais, para que seja alcançado. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016), as ações que 

respeitam o meio ambiente e políticas que possuem como um dos principais objetivos a 

sustentabilidade, possuirão também responsabilidade socioambiental. Todos são 

responsáveis pela preservação ambiental: governos, empresas e cada cidadão.   
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O MMA define produção sustentável como uma incorporação, ao longo de 

todo ciclo de vida de bens e serviços, objetivando o uso de alternativas melhores para 

minimizar custos ambientais e sociais.  

As usinas cogeradoras, no ciclo de produção de energia limpa com uso de 

biomassa (seja através da cana de açúcar ou outros insumos), incentivam o consumo 

sustentável, definido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), como o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o uso de recursos 

naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão de poluentes durante todo 

ciclo de vida do produto ou do serviço, de modo que não se coloque em risco as 

necessidades das futuras gerações. 

Verifica-se, portanto, que uma empresa sustentável é responsável 

ambientalmente, sendo conceitos correlacionados. 

3. MÉTODOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A indústria sucroenergética, sustentabilidade e responsabilidade ambiental 

visam o desenvolvimento do Agronegócio em todas as regiões do país. 

É de suma importância informar que no Brasil, desde os anos 80, houve o 

início de uma fase de conscientização da sociedade com relação à preservação 

ambiental, muito influenciado pela regulamentação da Política Nacional de Meio 

Ambiente, através da Lei 6938/81.  

Em 1997, com a implementação da Política Energética Brasileira pelo 

Ministério de Minas e Energia, há um novo marco histórico na legislação ambiental. A 

política sobre energias renováveis e não renováveis, onde o destaque sobre o Brasil, 

considerado um dos maiores produtores de energia renovável do mundo foi 

evidenciado. O Brasil também possui uma das matrizes energéticas mais limpas do 

mundo, sendo que mais de 45% de toda a energia utilizada no país é gerada a partir de 

fontes renováveis (Políticas Energéticas Brasileiras, 2013). 
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Com a preocupação em conservar e proteger o meio ambiente, a bioeletricidade 

(energia gerada a partir da biomassa, matéria orgânica, geralmente de origem vegetal), 

caracterizada como fonte termelétrica renovável, produzida a partir da biomassa, sendo 

responsável atualmente por cerca de 8% da energia gerada. Verifica-se que há um 

grande potencial prospectivo, segundo Tolmasquim (2016). 

O Brasil possui inúmeras usinas sucroenergéticas distribuídas ao longo do seu 

território. Isso incide não só na disponibilização e acesso às energias limpas renováveis 

como também à distribuição. Segundo dados da UDOP (2016), o Brasil possui hoje 

4.508 empreendimentos em operação para geração de bioenergia. 

Destaca-se que os estados brasileiros com maior produção de bioenergia são os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, totalizando aproximadamente 45% de 

toda a produção nacional (UDOP, 2016). 

Brasil e Portugal possuem um custo muito alto de energia quando comparado 

com outros países desenvolvidos. Segundo dados publicados pela FIRJAN (2015), o 

Brasil ocupa a liderança no ranking de custo mais elevado de energia elétrica para 

indústria, sendo o valor de R$534,28 por MWh, enquanto Portugal possui o valor de R$ 

290,40 por MWh (Figura 2): 



Atas  Proceedings    |    1141

 Ecoeficiência e competitividade na agricultura e no mundo rural  P01
 

11 
 

 

No Brasil (MME, 2014), a matriz energética é formada majoritariamente pela 

energia hidraulica (75%), seguida da energia que é importada, biomassa e de gás natural 

(6% cada), tendo por base o consumo interno (Figura 3): 

 

Figura 3: MME (2014) 
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Segundo a EPE (2016), o uso de energia produzida por fontes hídricas devem 

perder força, caindo o seu percentual para 35% da matriz elétrica até o ano de 2015. 

Destaca-se que Portugal, no ultimo mês de maio, atingiu um marco importante 

em sua história com relação ao uso de energias renováveis. No período de 04 (quatro) 

dias, Portugal utilizou apenas energia limpa, renovável e sustentável para atender a 

necessidade de sua população. Correspondendo ao total de 107 horas de consumo, o 

país não utilizou qualquer energia advinda de carvão ou gás natural para abastecer a sua 

rede elétrica (Diário de Notícias, 2016). 

Com relação às energias renováveis (eólica, fotovoltaica e de biogas), em maio 

deste ano o Brasil registrou 3.565 conexões de geração distribuída, ou seja, a energia 

elétrica gerada nos centros de consume – até mesmo pelo próprio consumidor. Segundo 

dados da ANEEL, o país produz 29,7 megawatts (MW) de forma distribuída, sendo 

79% das conexões de geração distribuída nas residências e 14% na área comercial 

(MME, 2016). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa análise, verifica-se que a atuação das usinas sucroalcooleiras na 

atividade de produção de bioenergia pode ser ao mesmo tempo responsável e 

sustentável. Responsável a partir do momento em que são obedecidos todos os 

ditames legais que envolvem a proteção ao meio ambiente, visando sempre o menor 

impacto possível; sustentável por demonstrar que ao produzir a energia que consome 

faz com que reflita no menor uso de combustíveis fósseis para produção de energia, 

reduzindo assim os possíveis impactos que os resíduos poderiam causar. 
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Verifica-se, portanto, que a responsabilidade ambiental das usinas 

sucroenergéticas, com fundamento no artigo 225, parágrafo 1º, inciso V, da Carta de 

1988, que, ao produzirem bioenergia ou biocombustíveis com menores emissões de 

gases e sensível redução de impactos ambientais, tornar-se-ão sustentáveis e 

responsáveis ambientalmente. 

Desafios existem e precisam ser ultrapassados. O atual objetivo é uma maior 

participação de biomassa como fonte de energia elétrica. Além da questão de custos de 

investimento, é necessário considerar a produtividade e qualidade da cana de açúcar, a 

forma de escoamento da bioeletricidade, quais outros grãos podem ser utilizados, se é 

economicamente viável gerar energia a partir de resíduos, dentre outros. Ou seja, 

questões envolvendo a responsabilidade ambiental e a função social devem ser 

analisadas de forma a viabilizar o incremento da produção, adequação às normas 

existentes, bem como a viabilidade de novas políticas de incentivo. 

Além disso, há uma redução nos custos da empresa que poderão ser revertidos 

em tecnologia para produção de energia mais limpa, além de investimentos em técnicas 

de reuso de águas, logística verde, dentre outros. 

As questões inerentes ao meio ambiente e ao direito de energia ainda são muito 

recentes daí tamanha discussão. O objetivo é demonstrar como é possível reduzir a 

responsabilidade ambiental das indústrias sucroenergéticas, desde que atuem conforme 

a legislação brasileira, o que influencia diretamente no desenvolvimento econômico do 

Brasil. 

Como já citado neste trabalho, é possível utilizar-se de energias renováveis 

para consumo da sociedade, tanto que Portugal conseguiu por quatro dias fazê-lo, 

apresentando uma viabilidade ambiental e econômica relevante. Ainda, é preciso que os 

países aproveitem melhor suas condições naturais, como no caso do Brasil, que é hoje o 

maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Produzir energia elétrica advinda do bagaço 

da cana, que antes seria um resíduo gerador de impacto ambiental, faz com que se 

modifique uma realidade em busca da efetiva sustentabilidade.  
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A produção de energia renovável advinda das culturas de cana-de-açúcar bem 

como de outros grãos, como o milho e a soja, cujo impacto ambiental seja infinitamente 

inferior, além de enfatizar a sustentabilidade na produção pelas usinas sucroenergéticas 

incidem diretamente uma redução considerável nas responsabilidades por danos 

ambientais e ganhos econômicos relevantes. Cabe também enfatizar que, no caso da 

cana de açúcar, a produção de bioeletricidade não interfere nem reduz a produção de 

açúcar (alimento) e de etanol, pois o insumo utilizado é o bagaço, que não passa de um 

rejeito do processo produtivo de açúcar e etanol nas usinas sucroalcooleiras. A queima 

do bagaço nas caldeiras alimenta o processo de geração de eletricidade e calor, 

reduzindo, consequentemente, os resíduos que seriam descartados. 
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RESUMO 
O artigo apresenta a contribuição da socioecologia para a Agricultura Urbana (AU) no 
contexto do município de Irituia, estado do Pará, sob a perspectiva dos produtores e 
representantes de órgãos públicos que mantêm relação direta com a agricultura naquele 
território. O objetivo do estudo foi identificar se a AU é relevante para a promoção 
socioambiental no município. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem 
qualitativa utilizando-se como instrumentos um questionário, aplicado junto a 25 
produtores urbanos, bem como entrevistas semiestruturadas com representantes dos 
órgãos públicos municipais que mantém estreita relação com o setor produtivo local. 
Observou-se que a agricultura urbana praticada não cumpre necessariamente um papel 
de provedora de renda adicional, mas, dentro de suas características ecológicas de 
cultivo, permite às famílias uma economia importante por meio do consumo dos 
alimentos produzidos, contribuindo para a segurança alimentar dos produtores e da 
população urbana de Irituia, além de minimizar os impactos ambientais na cidade, visto 
que preserva área de igarapés, matas e com a utilização de adubos orgânicos em seus 
Sistemas Agroflorestais Sustentáveis (SAFs). 
 
Palavras-chaves: Socioecologia. Agricultura Urbana. Pará-Amazônia. 
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AGRICULTURE SOCIOECOLOGY CONTRIBUTION IN THE 

CONTEXT OF URBAN IRITUIA COUNTY, STATE OF PARÁ, 

BRAZIL 

ABSTRACT  
The present work shows the social ecology contribution to Urban Aquaculture (UA) on the 
Irituia (PA) city context, under the producers and public organs representatives points of view, 
who keep straight relationship to the city practiced agriculture. The goal of this work was to 
identify if the UA is relevant to the city social-environmental promotion. To do so, a qualitative 
research approach was made using a quiz applied to 25 urban producers, and also semi 
structured interviews applied to public organs representatives, who keep straight relationship 
with local producer sector. It was noticed that the practiced urban agriculture does not 
necessarily deliver an additional income character, but, under its ecological cultivation 
characteristics, allows families important economy by produced food consumption , adding to 
the producers feed safety and also the urban population of Irituia, besides the fact of minimizing 
the city’s environmental impacts by preserving the igarapé areas, and the woods by using 
organic fertilizer in their Sustainable Agroforestry Systems (SASs). 
 
Key-words: Socialecology. Urbal Agriculture. Pará-Amazônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar de ser um tema de interesse relativamente recente da academia, e em 

especial das Ciências Sociais, a Agricultura Urbana (AU) é uma prática que remonta a 

história da sociedade humana. Desde a antiguidade, com a formação dos primeiros 

assentamentos humanos advindos do potencial cultural de transformação de um 

ambiente natural específico, a força de trabalho e conhecimentos são suficientes para 

transformar o meio ambiente tido como íntimo, e promover a domesticação de plantas e 

animais. 

Assim, o homem procurou se estabelecer e habitar áreas de solo fértil e 

recursos naturais abundantes, que transformava por meio de sua força de trabalho. 

Surgia a agricultura, e junto, a aglomeração de pessoas em torno de um centro, que mais 

tarde passou a se chamar cidade, devido ao processo de urbanização.  

No decorrer da história essas distâncias foram aumentando e o acúmulo de 

saberes propiciou não apenas o cultivo em larga escala quanto o acúmulo de excedentes 

necessários, para que somente alguns poucos indivíduos fossem responsáveis pela 

alimentação de toda uma grande parcela da população. Paralelamente, essa população 

livre de produzir seu próprio alimento passou a se concentrar em torno de aglomerações 

urbanas que consumiram as franjas do espaço antes destinado à produção agrícola, 

afastando geograficamente essa atividade do rol de atividades que uma cidade pode 

proporcionar. 

O processo consagrado entre o surgimento das civilizações humanas e o 

conhecimento sobre o manejo dos agroecossistemas, praticado no seio da relação 

ambiente e cultura, estabeleceu vínculos que se afrouxaram, e a agricultura do “savoir 

faire” (saber fazer) das imediações dos primeiros assentamentos, que se transformou em 

complexos agroindustriais subordinados a cidades gigantes em extensão, resumindo o 

processo na relação de produção e consumo. A agricultura fora tirada da cidade e 

expulsa para onde se valesse da força do mercado.  

Criou-se dois espaços distintos: o espaço urbano e o espaço rural, cada qual com 

seu ritmo e tempo. No entanto, apesar desse aparente distanciamento, há movimentos de 

resistência que transforma espaços urbanos em locais para produção de alimentos. A 

partir dessa refuncionalização de espaços nas cidades, proporcionado por intervenções 

localizadas, principalmente nos vazios urbanos, individualmente ou em grupos 
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organizados, os homens realizam a busca por ressignificar suas relações com o meio, 

seja pela falta de capital para consumir a produção vinda de fora, seja pelo significado 

cultural que representam essas práticas no contexto de cada um.  

Apesar de incipiente, a AU passou a ser novamente valorizada, tanto pelos 

fatores econômicos e socioculturais já citados, quanto pela emergência ecológica pela 

qual passa a civilização contemporânea. 

O aproveitamento de espaços ociosos no âmbito das cidades é cada vez mais 

necessário, e ainda mais apreciado quando a intervenção tem o sentido de beneficiar a 

comunidade ou o indivíduo. E aí entram os jardins, as hortas comunitárias, os pomares, 

os canteiros de ervas, a compostagem, que fazem a função de produzir alimentos dentro 

e nos contornos das cidades.  

A questão a qual dá sentido à pesquisa passa pela identificação do potencial da 

AU em termos socioambientais, e inclusive urbanísticos, e de como o poder público 

pode se fazer presente na sua ascensão como elemento de produção do espaço. Assim, o 

estudo objetiva identificar a contribuição socioecologia da AU no contexto do 

município de Irituia, no estado do Pará, sob a perspectiva dos produtores e órgãos 

públicos.  

O artigo contempla além dessa introdução, mais quatro seções. A segunda 

seção traz uma discussão sobre a definição do urbano, socioecologia e agricultura 

urbana. Na terceira são descritos os procedimentos metodológicos. Na quarta são 

analisados os dados da pesquisa de campo com os produtores e representantes dos 

órgãos públicos municipais; e, por fim, na última seção, apresentam-se as conclusões da 

pesquisa. 

 

 

2 ASPECTOS TEÓRICOS 

Nesta seção será apresentada uma breve conceituação sobre o objeto de estudo 

e seu diálogo com as categorias da AU. Traz à tona, portanto, as questões em debate e a 

contextualização do tema. 
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2.1 O contexto urbano 

O urbano, abreviação de “sociedade urbana” define-se não como realidade 

acabada, situada, em relação à realidade atual, de maneira recuada no tempo, mas, ao 

contrário, como horizonte, como virtualidade iluminadora. O urbano é o possível, 

definido por uma direção, no fim do percurso que vai em direção a ele. Para atingi-lo é 

preciso em princípio contornar ou romper os obstáculos que atualmente o tornam 

impossível. (Lefébvre, 2002) 

Para Magnani (2000) essa conjuntura política, acadêmica e institucional abriu 

espaço para estudos de caráter antropológicos sobre a realidade dos grandes centros 

urbanos, pois era preciso conhecer de perto esses atores, seu modo de vida, aspirações, 

já que conceitos como “consciência de classe” e outros não davam conta de uma 

dinâmica que se processava no cotidiano. Quem são? Onde moram? Em quem 

acreditam? Como passam seu tempo livre? Nesse particular a antropologia estava à 

vontade, pois, no trato com qualquer grupo constante das “três tarefas”, tais perguntas 

sempre estiveram presentes, norteando a pesquisa etnográfica. 

 

2.2 A socioecologia 

 O termo socioecologia, estabelece a associação clara entre a sociedade e a 

dinâmica dos sistemas sociais a partir da forma de adaptação ao ambiente, analisando de 

que maneira a exploração dos recursos naturais engendra modos de comportamento que 

afetam os demais aspectos da cultura.  

Para Magnani (2000), a cidade não só admite e abriga grupos heterogêneos, seja 

do ponto de vista de origem étnica, procedência, linhagens, crenças, ofícios, como 

também está fundada nessa heterogeidade, e pressupõe sua presença: “seja do tipo que 

for, a diversidade produzida pelas cidades reside no fato de conter tantas pessoas, tão 

perto umas das outras e ostentando tão diferentes gostos, habilidades, necessidades, 

suprimentos e excentricidades”. Dessa forma, ao possibilitar um sistema mais amplo de 

trocas e contatos entre estranhos, amplia os horizontes dos grupos familiares, 

domésticos, de vizinhança, ou quaisquer outros fundada em lações de confiança pessoal 

e conhecimento direto. 
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Segundo Cardoso (1997), a identificação certamente é necessária porque, sem 

ela, é impossível apreender “de dentro” as categorias culturais com as quais a população 

articula sua experiência de vida social e ordena sua pratica coletiva, e essa investigação 

traz consigo o risco de se começar a explicar a sociedade através das categorias 

“nativas” em vez de explicar essas categorias através da análise antropológica. 

Para Harvey (2012), desde o início, as cidades emergiram da concentração social 

e geográfica do produto excedente. Portanto, a urbanização sempre foi um fenômeno de 

classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle 

sobre sua distribuição repousa em poucas mãos. 

Assim, procura-se conceituar AU no cenário da produção ecológica, enfatizando 

as possíveis dimensões no que diz respeito a sua produção e possibilidades no contexto 

urbano. 

 

2.3 A agricultura urbana ecológica 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome ( 

MDS, 2007) a agricultura urbana e periurbana é um conceito multidimensional que 

inclui a produção, a transformação e a prestação de serviços, de forma segura, para 

gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais) e pecuários 

(animais de pequeno, médio e grande porte) voltados ao autoconsumo, trocas e doações 

ou comercialização, (re) aproveitando-se, de forma eficiente e sustentável dos recursos e 

insumos locais (solo, água, resíduos, mão de obra, saberes etc.).  

Essas atividades podem ser praticadas nos espaços intra-urbanos, urbanos ou 

periurbanos, estando vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões metropolitanas e 

articuladas com a gestão territorial e ambiental das cidades. 

A associação quase instantânea que é feita entre agricultura e meio rural pode 

levar a uma impressão de incompatibilidade entre agricultura e meio urbano. Entretanto, 

a agricultura urbana não é uma atividade recente e, de alguma forma, sempre se 

expressou nas áreas urbanas, mesmo que timidamente. Essa atividade tem despertado 

um elevado e crescente interesse, tanto dos urbanitas quanto dos pesquisadores e 

responsáveis por elaboração de políticas, na medida em que, onde se estabeleceu com 

eficiência, desempenhou um papel muito importante na alimentação das populações 

urbanas, garantindo a sua sobrevivência. 
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 Para Carlos (2001) a reprodução do espaço urbano é um fenômeno continuo, em 

movimento, assim a cidade vai-se transformando na medida em que a sociedade se 

matemorfoseia.  

Velho (2003), por sua vez, salienta que a pesquisa em meio urbano vem 

tradicionalmente apresentando alguns desafios específicos, como, por exemplo, formas 

de trabalhar com a diversidade dos mundos que se sobrepõem, com pessoas que 

transitam entre eles e com diferentes potenciais de metamorfose. Talvez a característica 

mais marcante da vida nas grandes cidades seja a extensão dos campos de 

possibilidades, dentro dos quais indivíduos e grupos podem elaborar projetos. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Área de estudo 

O município de Irituia localiza-se na mesorregião do Nordeste Paraense, estado 

do Pará. Em2015, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sua população era de 31.654 habitantes, distribuída em uma área de 1.379.362 

km2. Em 2013, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi de R$ 161.029 mil, 

concentrados no setor agropecuário e de serviços, perfazendo um PIB per capita da 

ordem de R$ 5.090,36.  

          Irituia possuí um ambiente voltado para a prática da agropecuária, pois, 

historicamente, sua atividade econômica esteve intrinsicamente concatenada a essa 

atividade, que no passado ocasionou um passivo ambiental em função do uso do  corte e 

queima da vegetação para preparo de área. 

         Neste sentido, a população urbana tem sua origem no campo e ao migrar para a 

cidade, necessita reproduzir sua cultura como parte de sua identidade, agora com uma 

nova proposta, que é a agroecológica. 

            Sob este ponto de vista, defende-se a ideia de que esta atividade investigativa 

tende a se expandir como uma forma de ensino-aprendizagem, beneficiando as novas 

gerações e tornando-se uma prática social relevante, contribuindo para que se 

manifestem novas questões teórico-metodológicas, crescendo inclusive, o compromisso 

com uma vida social mais justa. 
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3.1 As fases da pesquisa 

ETAPA 1: utilizou-se a pesquisa bibliográfica explicitando as concepções de diferentes 

saberes sobre agricultura urbana e periurbana, ecologia e urbano, a partir da literatura 

especializada.  

ETAPA 2: realizou-se o mapeamento dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) no ambiente 

urbano e periurbano no município de Irituia (PA), descrevendo as atividades, seu 

desenvolvimento e seus significados. 

ETAPA 3: efetou-se o levantamento de dados a partir de entrevistas, previamente 

agendadas, com representantes de órgãos públicos municipais e aplicação de 

questionários junto aos produtores agrícolas urbanos do município de Irituia (PA). 

Na coleta de dados, os instrumentos metodológicos utilizados foram a 

observação livre e entrevistas semiestruturadas. Nela foram colhidos dados sobre: o 

perfil do agricultor, sistema de produção e comercialização, infraestrutura, organização 

social, incluindo, planejamento, autonomia financeira, acesso à tecnologia.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas junto a 25 agricultores 

urbanos diretamente no local onde realizam suas atividades de produção, sendo dez do 

sexo masculino e quinze do sexo feminino. Para identificar os interesses dos órgãos 

públicos com a AU foram realizadas três entrevistas com representantes do poder 

público que mantem relação direta com a atividade rural.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

             Nesta seção os participantes são caracterizados a partir da relação entre 

dimensões da sustentabilidade de seus SAFs. O objetivo foi conhecer o perfil das 

famílias envolvidas nas iniciativas de AU e as estratégias que têm sido utilizadas para 

sua reprodução, além disso, compreender a organização de cada grupo e as formas de 

atuação. Também será apresentado o sistema produtivo da agricultura urbana no 

contexto urbano irituiense, para o entendimento dos processos ecológicos e das relações 

que ocorrem entre o meio rural e o meio urbano, permitindo destacar de antemão 

algumas perspectivas futuras para a agricultura urbana. 
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4.1 Caracterização da produção urbana de Irituia (PA) 

Na pesquisa foi identificado três categorias de produtores. O primeiro grupo 

(Categoria 1) é aquele que exerce a agricultura como única fonte de sobrevivência. O 

segundo (Categoria 2), desenvolve, conjuntamente, o trabalho agrícola e um pequeno 

comércio. O terceiro (Categoria 3), é aquele que está no serviço público e nas horas 

vagas trabalha com a prática da agricultura. 

Os AU em Irituia (PA), buscam por meio da atividade na agricultura, 

afirmação de sua identidade, visto que, residem no município desde seu nascimento. 

Sua relação com os SAFs é de proprietários, neste sentido, sempre estão buscando a 

valorização dos mesmos. 

Na categoria 1, os produtores se dedicam a horticultura e criação de pequenos 

animais e sua sobrevivência depende unicamente dessa atividade. Os agricultores 

possuem o nível educacional que vão desde o ensino fundamental ao médio, são 

proprietários do seu sistema de produção onde mantem uma pequena área de reserva 

ambiental, desenvolvem a atividade há no mínimo dois e no máximo dezesseis anos.  

Entre os entrevistados há a preponderância do sexo masculino no trabalho de 

plantio e limpeza do SAFs, enquanto que as mulheres se dedicam aos trabalhos 

domésticos e a venda da produção, tanto na propriedade quanto na feira em torno do 

mercado municipal. As Fotografias 1 e 2 retratam um SAF da categoria 1. 

Fotografias 1 e 2 – Criação de caipirão e produção hortícola, município de Irituia (PA). 

 
Fonte: Rodrigues, 2015. 
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Suas famílias são numerosas. A quantidade de filhos varia entre dois e sete. 

Foram enfáticos sobre a importância do trabalho agrícola na cidade, pois segundo os 

mesmos, contribui para minimizar os efeitos do aquecimento global, além de oferecer 

aos moradores da cidade produtos mais saudáveis.  

Os agricultores urbanos classificados na categoria 2, possuem o nível 

educacional que vão desde o ensino fundamental ao médio, são proprietários do sistema 

de produção, desenvolvem a atividade há no mínimo dois e no máximo quinze anos. 

Mantem paralelo a agricultura urbana, que corresponde a horticultura, um pequeno 

comércio, conforme retratado nas Fotografia 3 e 4.  

Suas famílias são pouco numerosas. O número de filhos varia entre dois e 

quatro. Entre os entrevistados há a preponderância do sexo masculino no trabalho 

agrícola. Relataram que a renda obtida com a horticultura se destina ao incentivo da 

educação dos filhos enquanto que o comércio é para a subsistência familiar. 

 

Fotografia 3 e 4 – Residência familiar com pequeno comércio e horta na lateral 

 

Fonte: Rodrigues, 2015. 

 

Os agricultores classificados na categoria 3, possuem o nível educacional entre 

o ensino médio e superior. São proprietários de seu sistema de produção e desenvolvem 

a atividade entre quatro e dezesseis anos. Mantem paralelo a agricultura urbana, que 

corresponde ao cultivo de plantas ornamentais e medicinais, o trabalho no serviço 
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público, reservando, assim, menos tempo a AU. Suas famílias são pouco numerosas 

(entre um e três filhos). Entre os entrevistados predominam o sexo feminino. Essa 

categoria destaca que o trabalho com a agricultura tem como objetivo a troca de 

variedades vegetais entre pessoas que gostam de plantas, além de ser uma terapia 

ocupacional.  

As Fotografias 5 e 6 retratam a produção de plantas ornamentais cultivada na 

residência e seu entorno. Os entrevistados desta categoria destacaram que produzem 

para seu lazer, além de ressaltar que sentem-se bem em saber que suas plantas, de 

alguma forma, contribuem para amenizar os problemas com o clima.  

Esse produtor tem, pois, uma cultura própria, que contempla tradição e 

modernidade, um saber que justifica a decisão referente ao tipo de cultura, o tempo de 

trabalho na terra e a opção de trabalhar exclusivamente com produtos ecologicamente 

sustentáveis. 

 

Fotografias 5 e 6 -  Produção de plantas ornamentais no entorno de uma residência 

 
    Fonte: Rodrigues, 2015. 

 

4.2 A sustentabilidade nos SAFs 

              Todos os agricultores urbanos entrevistados residem no próprio local onde 

desenvolvem os seus sistemas de produção, onde dispõem de energia elétrica, 
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abastecimento de água, sendo alguns públicos e outros a partir de poços artesianos 

construídos com recursos próprios.  

Uma das entrevistadas destacou as melhorias recentes realizadas em sua 

propriedade, como: garagem, calçada, grades de ferro entre outras benfeitorias. 

Ressaltou que mesmo desenvolvendo outra atividade associada a AU, a produção 

agrícola contribui significativamente para segurança alimentar, pois parte da dieta da 

família vem da produção cultivada em seu SAFs como: verduras, legumes, leite e 

carnes, tudo produzido sem uso de agrotóxicos. 

De forma geral, as residências desses agricultores apresentam aspectos físicos 

adequados e satisfatórios como, por exemplo, vários cômodos, móveis, água encanada, 

energia elétrica, banheiros. As ruas onde estão localizadas, nem todas dispõem de  

pavimentação ou coleta do lixo regular, entretanto, dispõem nas proximidades de postos 

de saúde, escola e posto policial, minimizando problemas como o furto no interior de 

seus SAFs. 

Aqui é interessante ressaltar, conforme expresso no pensamento de Sen (2010) 

e Sen e Kliksberg (2010), que o desenvolvimento deve ser medido segundo o nível de 

liberdades qualificadas, das quais as pessoas desfrutam. Assim, à medida que essas 

liberdades começam a ser ampliadas, certamente, acabam por contribuir para enriquecer 

a discussão sobre o conceito de sustentabilidade e o entendimento quanto à 

complexidade das relações homem-natureza.  

4.3 Condições de trabalho e renda 

Os agricultores destacaram que os motivos que os levam a desenvolver a 

agricultura são complementação alimentar, terapia, complementação de renda, visto que 

a mesma, contribui financeiramente entre 10% e 30% na renda total da família. Uma 

minoria obtém renda complementar, a partir de aposentadoria ou pensão. 

De acordo com os entrevistados, o trabalho na agricultura tem pouco retorno 

financeiro, entretanto já conseguiram adquirir bens materiais oriundos da atividade, 

como: meios de transporte, materiais de trabalho, melhorias em suas residências, 

materiais tecnológicos e outros. 
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4.4 Produção e comercialização 

Esses agricultores desenvolvem vários tipos de atividade como: olericultura, 

fruticultura, plantas ornamentais, minhocultura, suinocultura, produção de mudas até 

criação de bovinos. Observou-se que existe, por parte dos produtores, preocupação com 

o meio ambiente, uma vez que é utilizada adubação orgânica, como esterco de curral, de 

aviários, húmus de minhoca e para o controle de pragas o uso do tucupi e do tabaco.  

Observou-se, também, em algumas propriedades reservatório de água para 

uso na irrigação das hortas, utilizando a tecnologia “cotonete”, conforme pode ser 

observado nas Fotografias 7 e 8.  

Os entrevistados enfatizaram que a comercialização é realizada nas 

vizinhanças, em municípios próximos e também para outros estados, nas suas várias 

formas, in natura, processado e embalado. Entretanto, existe uma demanda insatisfeita, 

dado que o volume ofertado não atende todo mercado, em virtude dos altos custos e 

necessidade de investimentos que são oriundos de recursos próprios, o que inviabiliza o 

aumento da produção. 

Segundo os agricultores a maior dificuldade de comercialização reside no 

transporte, acondicionamento, precariedade das vias de acesso, preço e tempo de 

dedicação a atividade, pois, vendem a produção em feiras orgânicas, de porta em porta e 

diretamente na sua residência. 

Fotografias 7 e 8 – Sistema de irrigação com tecnologia “cotonete” 

 
 Fonte: Rodrigues, 2015. 
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A prática da agricultura contribui para melhorias na saúde, principalmente no 

sistema respiratório, digestivo, condicionamento físico e mental, pois para todos é uma 

espécie de terapia. Os agricultores enfatizaram que suas produções não causam impacto 

ambiental, ao contrário, ajudam a preservar, reciclar e renovar o meio ambiente.   

 

4.5 Organização social e assistência técnica 

De acordo com a amostra da pesquisa, apenas dez por cento dos AU 

participam de cooperativas ou associação. De forma geral, todos já receberam 

assistência técnica, porém, menos que o necessário. Muitos desejam receber 

treinamento em áreas como: manejo do açaí, minhocultura, psicultura, mudas entre as 

principais citadas.  

Segundo os produtores seria interessante a intensificação de políticas públicas 

para o setor, pois seria uma oportunidade de expandir o negócio. No entanto alguns 

agricultores relataram dificuldades de acesso ao crédito, em decorrência da falta de 

documentação da propriedade, restrição cadastral, e por serem servidores públicos. 

 

4.6 Instituições públicas com atuação no município relacionadas a questão   

 Os representantes das instituições públicas municipais definem Agricultura 

urbana, como: “Trazer do campo para a cidade a alimentação mais saudável” 

(Representante da Secretaria Estadual de Educação - SEMED), “Urbanizar a cidade 

com plantio” (Rep. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA), ”Produzir em 

quintais e demais áreas entorno de suas residências, com objetivo de consumo próprio” 

(Resp. da Secretaria Estadual de Agricultura - SEAGRI). 

                    As instituições destacaram que já atuam na área da agricultura urbana por 

meio de projetos com educadores do campo em hortas, e educação ambiental nas 

escolas urbanas e periurbanas, realizando palestras sobre o lixo e seus problemas. 

                     Ainda segundo as instituições é de suma importância apoiar ações 

relacionadas à agricultura urbana no município, pois ajuda a preservar o meio ambiente 
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e ao mesmo tempo estimula o interesse de outras pessoas a cultivarem seus jardins, 

quintais e se alimentarem de forma mais saudável. 

                      Para essas instituições, desenvolver política pública para a agricultura 

urbana só é possível com integração de todas as secretarias e a parceria da população 

local. Essas políticas envolveriam palestras, concursos nas escolas, criação de lei entre 

outras iniciativas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os praticantes da agricultura urbana são predominantemente pessoas em idade 

adulta ou idosos. As crianças atuam mais nas famílias que vivem exclusivamente da 

produção agrícola (Categoria 1). Além disso, os atores envolvidos na agricultura urbana 

são, na sua maioria, oriundos da zona rural, mas existe uma parcela não-desprezível de 

origem urbana. O nível educacional dos agricultores urbanos vai do ensino fundamental 

ao superior e os mesmos demonstram serem flexíveis e abertos a novos conhecimentos 

e tecnologias. 

Em relação à prática da agricultura urbana, chama a atenção o fato de as 

produções serem obtidas praticamente sem o uso de insumos químicos e com a máxima 

utilização dos recursos disponíveis nos locais de produção. O uso reduzido de insumos 

modernos confere um caráter mais saudável aos alimentos produzidos.  

Cabe destacar, também, que a agricultura urbana é, na maioria dos casos, uma 

atividade que já possui certa tradição entre as famílias. Ela é exercida nos espaços extra 

das residências como: quintais, pátios, corredores das residências. O destino dos 

produtos é predominantemente o autoconsumo, escambo e comércio.  

                 As razões da prática da atividade resumem-se em consumo e pequeno 

comércio, tradição na agricultura e lazer. No entanto, a razão principal é a alimentação 

saudável das famílias. As informações apresentadas sobre os tipos de produtos agrícolas 

obtidos reforçam essa ideia. 

Entre as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias pesquisadas estão a 

carência de recursos financeiros para investir na atividade, a ausência de espaço físico e 

de conhecimento técnico. Aqui existe uma ampla possibilidade de intervenção em 

termos de políticas públicas. 
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Quanto à contribuição da agricultura urbana para a geração de renda, ela não 

cumpre necessariamente um papel de provedora de renda adicional, mas, dentro de suas 

características ecológicas de cultivo, permite às famílias uma economia importante por 

meio do consumo dos alimentos produzidos. Assim, ela complementa 

significativamente a alimentação das famílias.  

                 A agricultura urbana contribui significativamente para minimizar os impactos 

ambientais na cidade, visto que, preserva área de igarapés, matas, usam adubos e 

controle de pragas orgânicos em seus sistemas produtivos.  

                 O aumento da produção é um fator desejado por muitas famílias pesquisadas; 

no entanto ainda estão ausentes de incentivos municipais que promovam a 

disponibilidade de crédito às famílias mais pobres com o objetivo de estimular o 

aumento da produção. Muito poderia ser refletido sobre isso, principalmente porque a 

agricultura urbana abrange um amplo aspecto de produtos e possui um caráter 

multifuncional, aspecto a ser considerado por todos aqueles que se preocupam com a 

questão da promoção de sistemas alimentares sustentáveis no ambiente urbano. 

                Neste sentido, é de suma importância a promoção de políticas públicas 

voltadas a AU, pois os produtores em Irituia (PA), buscam por meio dessa atividade 

afirmação de sua identidade e a valorização dos mesmos. Contudo, a organização social 

entre os produtores poderá contribui para a qualidade dos serviços prestados no âmbito 

social e ambiental. 
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Resumo 

Santa Catarina é o 3º maior estado produtor de banana e principal exportador do 

Brasil. Possui uma área cultivada superior a 29 mil hectares. A produção está 

concentrada no Norte/Nordeste do estado. As variedades Nanica e Prata são as mais 

plantadas. Os agricultores contam com uma boa rede de assistência técnica e de 

pesquisa. São filiados a cooperativas e sindicatos. Isto gera poder de barganha na 

compra dos insumos e de pressão política. No município de Corupá, a Associação de 

Produtores de Banana da cidade (ASBANCO) em 2015 solicitou ao Sebrae -Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que com a Universidade Federal 

de SC e a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural, dossiê com estudos para reivindicar 

o reconhecimento junto ao governo federal a indicação geográfica para a cultura da 

banana. A obtenção de uma IG tem por base os atores locais, o território e o produto. 

A gestão deste conjunto, feita pela governança permite desenvolver produtos que 

geram um processo de notoriedade e criação de valor. Como consequência ocorre o 

desenvolvimento da região (FAO, 2014). Apesar de serem poucas as variedade de 

bananas plantadas em SC, estudos e pesquisas organolépticas, do clima e solo detectar 

um produto com características diferentes do restante do estado. Em 2016 o dossiê foi 

encaminhado para o governo avaliar e avalizar. Aspectos de caracterização do solo, 

clima, fatores históricos/culturais e das propriedades organolépticas foram 

importantes para delimitar a área de abrangência da Indicação Geográfica da Banana 

de Corupá, denominada Doce por Natureza, sao fundamentais para a identificação e 

delimitação de IG. A gestão do bem coletivo, reconhecimento do produto promovem 

a reprodução duradoura dos recursos locais, sejam físicos ou culturais. A 
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diferenciação ocorre como fruto do terroir. Reconhecido pelo consumidor é possível 

manter o savoir faire, a cultura e competitividade no mercado global  

Palavras Chaves: Banana, diversidade, competição, pesquisa 

 

 

 

Introdução 

 

A cultura da banana (Musa sp.) é cultivada das latitudes 34o N a 34 o S do planeta. 

Segundo FAO (2015), o Brasil é o quarto maior produtor mundial de bananas (6,4% 

da produção mundial), atrás de Índia (25,8%), China (11,6%) e Filipinas (8,1% da 

produção mundial) e ainda Equador (5,6%), Indonésia (5,0%), Guatemala (3,0%), 

Angola (2,9%) e Tanzânia (2,5%).  

Pesquisas mais recentes, na fase de consolidação dos dados, indicam o 

deslocamento do Brasil para segunda posição. Somando, esses países mais de 70% 

da produção mundial de bananas (FAO, 2006). Esta amplitude de áreas de produção 

colabora para que esteja entre as frutas mais consumidas no mundo. Isto se deve a 

seu valor nutricional, pois é fonte energética e contém minerais e vitaminas. Além 

disso, a fruta apresenta diversos aspectos sensoriais agradáveis ao paladar dos 

consumidores. Os sistemas de produção implantados permitem a disponibilidade da 

fruta e constância no abastecimento durante todo o ano também contribui para a sua 

aceitação. 

A produção de banana é responsável pela geração de divisas para o Brasil e 

pela fixação de mão-de-obra no meio rural. A bananeira é cultivada em todos os 

Estados brasileiros, desde a faixa litorânea até os planaltos do interior. Entretanto, 

certos fatores ambientais como o solo, temperatura e regime de chuvas, provocam 

diferenças perceptíveis na fruta conforme o local de produção. Dentre as diferenças 

notáveis está o sabor.  

O estado Santa Catarina está em 3º lugar na produção de banana e é o 

principal exportador do pais. Possuindo uma área cultivada superior de 29 mil 

hectares. As variedades Nanica e Prata são as predominantemente plantadas, numa 

verdadeira lavoura homogênea. A produção esta concentrada no Norte/Nordeste do 

estado, entre o Vale do Rio Itajaí e todo o Vale do Rio Itapocu. Nesta região está o 

maior parque industrial de catarinense, que é responsável pela maior parte das 
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exportações industriais do estado. Os produtores são agricultores familiares e 

contam com uma boa rede de assistência técnica e de pesquisa. Existem diversas 

associações dos produtores na região. Sendo que cada município possui uma 

associação dos produtores. A assistência técnica é fornecida pelas associações, 

governos municipais e pela EPAGRI, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de 

Santa Catarina. Na região há estação de pesquisa e se produz mudas de banana por 

cultura de tecido. Toda este arranjo gera poder de barganha na compra dos insumos 

e de pressão politica aos produtores. Nesta região, onde o município de Corupá esta 

situada foi ocupada por imigrantes italianos, austríacos, suíços e, principalmente, 

por alemães. A colonização foi executada pela Companhia Hanseática de 

Colonização, denominada Hansa Humboldt, nos anos 1800. O cultivo de banana na 

região remonta a antes de 1900, quando os primeiros europeus chegaram ao Vale do 

Rio Itapocu. Entretanto, o incremento da área plantada ocorreu no final dos anos 

após 1950. Na década de 1980 houve grande melhoria da competividade com 

adoção de técnicas de produção, construção de casas de embalagens para 

comercialização, classificação e padronização do produto ofertado ao mercado. 

Em Santa Catarina uma área produtora de bananas destaca-se por produzir 

uma fruta com sabor e aromas característicos, inserida no contexto da agricultura 

familiar: a Região de Corupá. Esta região que produz bananas se estende por quatro 

municípios: São Bento do Sul, Corupá, Jaraguá do Sul e Schroeder.  

Essa área apresenta condições ambientais que tornam a banana produzida no 

local diferenciada de outras. Apresenta um microclima de vale mais quente e úmido 

com maior amplitude térmica e chuvas bem distribuídas o ano todo em função da 

localização junto as encostas da Serra do Mar. Estas condições fazem com que o 

tempo necessário para a produção de um cacho de bananas seja maior quando 

comparado às demais cidades produtoras. Como consequência deste fenômeno ocorre 

maior acúmulo e transformação dos açúcares e ácidos naturais das frutas, resultando 

em bananas mais aromáticas e saborosas (Rebollar et al. 2016). Apesar de serem 

poucas as variedade de bananas plantadas em SC, devido ao clima e solo, seu saber 

fazer, há um produto com características diferentes do restante do estado. Isto aufere 

aos produtores capacidade de melhorar sua capacidade de competir, atendendo 

mercados específicos que valorizam produtos com tais características. Uma estratégia 

para proteger este produto e os produtores é a obtenção de uma IG junto ao INPI e 

MAPA, orgãos do governo federal. 
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A criação e reconhecimento de Indicação Geográfica tem por base os atores 

locais, o território e o produto. Aliado a isto, fator importante é a governança do 

sistema. Essa soma permite desenvolver produtos que geram um processo de criação 

de valor. Como consequência ocorre o desenvolvimento da região (Fao & Sinergi, 

2010). Em 2016 o dossiê para o reconhecimento da IG foi encaminhado para o 

reconhecimento ao governo federal. Uma questão chave é definir a área de 

abrangência da IG. Aspectos de caracterização do solo, clima e qualidades 

organolépticas são importantes para delimitar a área de abrangência (Vandecandelaere 

et al, 2009). A Indicação Geográfica da Banana de Corupá, denominada Doce por 

Natureza, estes critérios foram fundamentais para a identificação e delimitação da IG.  

Segundo o Governo Brasileiro o reconhecimento de uma Indicação Geográfica 

é dado a produtos que são característicos do seu local de origem. Isto é o que lhes 

atribui valor intrínseco, identidade própria e reputação, além de os distinguir em 

relação aos seus similares disponíveis no mercado. A fama ou reputação tem um 

importante papel em situações de competição ou necessidade de garantir ao 

consumidor qualidade/padrão do produto. A persistência de certos atributos e o 

atendimento da expectativa do consumidor faz com que este reduza os custos de 

pesquisa na busca informações e de produtos de seu interesse. As Indicações 

Geográficas, assim como as marcas comerciais conhecidas, exercem esta função entre 

outras como a disposição para pagar preços diferenciados segundo Stigler,1961. A 

ASBANCO (Associação de Produtores de Banana de Corupá) e outras associações de 

produtores da região junto com SEBRAE – Serviço de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas – que com a Universidade Federal de SC e EPAGRI (Empresa Pesquisa e 

Extensão Rural de Santa Catarina) a elaboração de estudos para solicitar o 

reconhecimento oficial do governo federal da indicação geográfica da banana 

denominada DOCE POR NATUREZA. Seria uma maneira de preservar sua cultura e 

saber fazer bem como dar maior competitividade no mercado. Uma questão chave é 

identificar, caracterizar e delimitar a área de abrangência para evitar demandas legais 

e descaracterização do produto para dirimir assimetrias informacionais e colaborar no 

processo de competitivade dos agricultores. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançar os objetivos de estudar a IG da Região do vale do Rio Itapocu 

foi realizado revisão de literatura sobre o tema, coleta de dados primários, bem como 

analise de séries de dados ambientais do banco de dados da Epagri Ciram. Foram 

realizados estudos de campo e coleta de dados; uso de fotos áreas e trabalho em 

laboratório para geo-refenciar os dados: Complementarmente foram realizados 

entrevistas semiestruturadas com lideranças da região produtora. A EPAGRI através 

de sua unidade CIRAM1 realizou a caracterização ambiental da área. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Cerdan (2009) os tempos atuais são propícios para a aproximação de 

dois temas pertinentes: desenvolvimento sustentável e a qualificação dos produtos. 

Observa-se, por um lado, que as recentes contribuições procuram responder aos 

anseios do desenvolvimento sustentável referem-se cada vez mais à dimensão 

territorial. Os debates sobre as áreas protegidas e sua gestão introduziram uma 

dimensão patrimonial, definindo assim o papel e a apropriação dos recursos pelos 

agentes do território. Em 2011 o governo federal brasileiro, através do Ministério do 

Comercio Exterior (MDIC) e Sebrae laboraram estratégia politéca para desenvolver 

os Arranjos Produtivos Locais do Brasil aproveitando os produtos e savoir faire de 

diversas regiões do Brasil.  

O Sebrae alocaria recursos de seu orçamento para articular e organizar estes 

arranjos. Durante 5a.Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais em 2011, 

realizada em Brasília, o Ministério e o Sebrae solicitaram a Câmara de Arranjos 

Produtivos de SC2 (2004), diagnosticar e realizar a priorização de 10 APL industriais 

e 10 APL agropecuários no estado catarinense. Os critérios utilizados para classificar 

foram: organização dos produtores, produção localizada em um mesmo território, 

com interação, cooperação e aprendizagem dos produtores. A cultura da banana na 

região norte do estado uma das que preenchia os requisitos. Segundo SEBRAE (2014) 

a bananicultura em Corupá possui grande expressão, sendo o principal produto 
                                                        
1  A Epagri/Ciram. - Centro de Pesquisa Ambiental da Epagri.  Realiza estudos e 
monitoraramento dos recursos naturais e o meio ambiente. Faz o monitoramento hidro-
meteorológico do Estado, zoneamento agroambiental, geoprocessamento e ordenamento 
ambiental entre outros 
2 Câmara de Gestão do Desenvolvimento das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de 
Santa Catarina Criado pelo Governo de Santa Catarina em 2004 _ In Netto, T. A. (2009) 
http://tcc.bu.ufsc.br/Economia291735 
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agrícola do Município. Existe cerca de 5.500 ha de produção que envolvem 700 

famílias no cultivo da fruta. As propriedades rurais caracterizam-se por serem de 

pequeno porte, em torno de 8,0 ha, com mão de obra exclusivamente familiar. As 

mulheres estão envolvidas diretamente nas atividades do campo. Ainda de acordo 

com SEBRAE (2014), a atividade gera ao município 3.140 empregos diretos e 4.200 

indiretos sendo que no ano de 2011 a movimentação econômica foi de 

aproximadamente 25 milhões de reais. 

A área geográfica delimitada para uma IG designa o espaço no qual se realiza 

a produção e/ou transformação do produto. A precisão da delimitação geográfica da 

área deve ser a melhor possível e para isso ela ser baseada em dados objetivos. É 

preciso argumentar e explicar o porque da delimitação. Esses critérios são os fatores 

naturais, os saberes locais, importância econômica atual e histórica, das condições de 

produção e dos objetivos dos atores locais (Cerdan et al, 2010). Outros critérios além 

da caracterização ambiental são necessários. Entretanto; as legislações diferente 

conforme o pais: Há algumas IG de outros países que estabeleceram delimitações 

usando critérios políticos e econômicos. O Brasil, através do  INPI (Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial) requer a comprovação da notoriedade nos processos de 

concessão de IG. Esta comprovação pode abordar aspectos histórico do 

desenvolvimento do produto, documentos, publicações, entrevistas, dados, entre 

outros (Inpi, 2000; Sebrae, 2011). 

A delimitação das IGs, tradicionalmente uma etapa complexa por envolver diversos 

fatores, tem sido facilitada pela disponibilidade de estudos prévios e profissionais 

treinados e pelo apoio de órgãos governamentais. Entretanto detalhes mais precisos 

relacionados a fatores naturais (clima, solo, topografia) de precisão de maior geração 

de informações. O Brasil conta com poucos centros de pesquisa para realizar tais 

tarefas. Destacam-se a Epagri/Ciram e a Embrapa. Já a comprovação de notoriedade, 

embora geralmente exija a participação de profissionais, tem sido considerada uma 

etapa relativamente simples de ser realizada, até porque não existem padrões 

(dimensão, tempo mínimo) definidos pela legislação, para se considerar uma região 

notória ou não. 
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Figura 1. Mapa da  localização dos municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e 

Schroeder na região norte de Santa Catarina, Brasil e a variação de altitude (m) da região. Fonte: 

EPAGRI CIRAM 2016 

  

Na Figura 1 mostra-se a localização da área de estudo e sua topografia: O estudo 

mostrou que a banana é cultivada em areas declivosas, ja que nos locais ,planos é feito 

o cultivo de arroz inundado. 

A delimitação, considerando a integraçao dos fatores ambientais, 

características do produto, e culturais da população é mostrado na figura 1. 
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Figura 2. Delimitação da Indicação Geográfica “Banana de Corupá – Doce por 

Natureza”. Fonte Epagri Ciram Relatório Final Projeto IG Banana 2016.  

 
 
 

Os estudos demonstraram que a IG da Banana de Corupá, possui uma área de 

862 km2 distribuídos pelos municípios catarinenses conforme figura 2 e na tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1. Municípios e áreas inseridas na delimitação da IG Banana de Corupá. 

Municípios Área total 
(km2) 

Área na 
IG (km2) 

Área na IG/ 
Área Total (%) 

Participação na IG 
(%) 

Schroeder 164,1 138,1 84,2 16,0 
Jaraguá do Sul 530,0 452,9 85,5 52,5 

Corupá 406,7 202,2 49,7 23,4 
São Bento do Sul 495,7 64,1 12,9 7,4 

Joinville 1099,9 5,5 0,5 0,6 
Outros 0,2 0,2 0 0,0 
Total 2696,5 863,0 - 100,0 

Fonte: Adaptado de Epagri/CIRAM Relatório Final Projeto Doce Por Natureza 
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A produção desta área que esteja adequada as normas de produçao da IG 

permitirá aos produtores um ganho de competitividade e sua lucratividade. Mas é 

preciso ter claro que existe outras coisas envolvidas,como a propria dinâmica dos 

processos de inovaçao. Tanto ao nível de produção e comercialização há as estratégias 

do jogo perpétuo da competição, diferenciação e imitação de novos produtos. Isto 

exige novas e permanentes iniciativas além de imporem capacidade de adaptação 

rápida dos produtores. Uma das estratégias é a indicação geográfica, mas esta tem que 

estar em constante processo de melhoria. As IG promovem o terroir e tem uma 

abordagem ampla, pois incorporam a cultura da população e seu saber fazer além de 

promoverem o desenvolvimento territorial. O jogo de estratégias de diferenciação e 

de imitação também resulta numa proliferação de procedimentos de qualidade 

(Pouzenc et al, 2007). 

A articulação dos produtores e o aproveitamento das sinergias geradas por 

suas interações aumentam suas chances de concorrência e crescimento, constituindo-

se em importante fonte de vantagens competitivas duradouras.A indicação geográfica, 

com seus procedimentos, como o caderno de normas, selo etc permite agregar valor 

ao produto. Essas ações que regulam o funcionamento da IG são estabelecidas pelos 

associados e sua governança. Outro fator a considerar é que contribui de maneira 

acentuada como uma estratégia de desenvolvimento territorial. 

O tema Governança ligada as organizaçoes (Williamson,1996) é uma 

ferramenta com múltiplos ângulos e perspectiva. Devido a natureza e envolvimento 

da responsabilidade de certos participantes na organização. Um dos resultados do 

sistema de governança aplicada a gestão das IG é na eficiência econômica, com 

ênfase no bem-estar dos membros que participam como sócios/proprietários. Isto se 

da gerando mecanismos, de monitoramento (Stigler, 1961). A governança implica 

também em ampliação da gestão da cadeia de Suprimento e na cadeia de valores dos 

produtos (Rangnekar, 2003). A governança é um conceito central para análise da 

cadeia de valor. Governança também pode ser vista ou definida como a coordenação 

da atividade econômica não-mercado. O ponto de partida para o interesse em cadeias 

de valor é o prestígio algumas IG gestionam direta ou indiretamente a organização da 

produção logística e sistemas de comercialização. Através das estruturas de 

governança que eles criaram, eles tomam decisões que têm consequências importantes 

para o acesso aos mercados e uma gama de atividades (Gereffi et al. 2001). A geração 

de externalidades nestas indicações se aproximam da definição Marshalliana em sua 
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análise dos distritos industriais e o retorno crescente de escala proporcionados pela 

gestão interna (Garcia et al., 2004). 

A governança e a organização desempenha um papel fundamental de 

coordenação interna, entre produtores e dentro da cadeia de valor e de representação 

para a sociedade (Oyarzún  et al., 2013). Tomando a definiçao a cadeia de valor como 

as açoes executadas por um empreendimento e que otimização do valor final que 

produto terá para o cliente. A diferenciação pela qualidade, entre outros fatores, 

acrescem valor ao produto e proporcionam vantagem aos empreendedores Isto 

melhora a competitividade do empreendimento e promove avanços nas condições 

econômicas e sociais nas comunidades em que atua. 

A redefinição da produtividade da cadeia de valor por meio de inovações 

socioambientais de maneira a internalizar externalidades que trazem custos para os 

produtores. Parcerias com o poder público, relações com a mercado e o consumidor e 

articulação com sociedade civil para a contribuição a uma agenda territorial são 

alguns exemplos que o entendimento ampliado do conceito de cadeia de valor deve 

compreender em busca reduzir estes custos (Porter, 1985;  Handfield & Nichols, 

1999) 

 O uso de logotipo; rótulo, embalagem, informações nutricionais. Isto pode 

proteger o produto no durante o transporte e contribuir para atrair os consumidores. 

Informações de atributo pode melhorar a imagem da indicação geografica e fazem 

parte da criação de valor. Este processo esta relacionado com confiança dos 

consumidores melhorada através fornecida sobre a origem e qualidade dos específica 

produtos. Também em termos de qualidade genérica, através da garantia de qualidade 

e rastreabilidade do produto. O marketing eficaz do produto gera lucro para garantir a 

sustentabilidade recursos locais. As atividades rurais podem ser mantida e até mesmo 

diversificada, de modo promover as atividades setores associados, tais como turismo. 

O aspecto da delimitação da área de produção depende do local da região, o 

qual é baseado na interação de recursos humanos e naturais ao longo do tempo. Essa 

delimitação deve basear-se na relação entre o produto e a sua origem, deve ter em 

conta três critérios citados anteriormente. Valente et al (2011)  analisando as IG do 

Brasil encontrou que os fatores humanos como o know how, tradição, tipicidade – 

constituíram o principal fundamento utilizado na delimitação da área de 42% das IGs 

estudadas.  Já os fatores naturais – clima, solo, vegetação, relevo, hidrografia – foram 

os mais relevantes na delimitação de 25% dos casos. Já a qualidade dos produtos, 
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associada a fatores naturais ou humanos, foi usada como principal critério na 

delimitação de 33% dos casos. 

A resolução n.75/00 do INPI (2000) estabelece que o pedido de registro de 

uma IG deve conter um documento oficial que delimite a área geográfica e que deve 

ser expedido pelo órgão competente de cada Estado da federação, nota-se que outras 

entidades, principalmente universidades e centros de pesquisa, vêm se 

responsabilizando por essa etapa. Em consonância com o observado, Da Silva et al. 

(2010) defendem que a condução de pesquisas e estudos científicos justifica a 

participação destes setores. Já que os acadêmicos, pesquisadores e  estudiosos 

realizam publicações  e trabalhos científicos relacionados com o assunto. 

No Brasil o processo de reconhecimento das indicações geográficas de 

alimentos e bebidas brasileiras sao divididos em: regulamento de uso, delimitação da 

área e diferenciação do produto. 

A delimitação de IGs, é etapa difícil por envolver diversos fatores. Entretanto, 

tem sido possível devido a profissionais capacitados e pelo suporte de órgãos 

governamentais. Por outro lado a dificuldade proporcionadas pela ausência de estudos 

mais específicos, relacionados a fatores naturais (clima, solo, topografia) requerem 

maiores investimentos. É uma parte do processo que necessita de inúmeros estudos 

bem fundamentados (Valente et al., 2013)  

A diferenciação da qualidade dos produtos agrícolas e alimentares se 

constituem uma oportunidade para os produtores melhorar sua competitividade 

agregando valor e encontrando nichos de mercado atendendo as demandas de 

consumidores que dao valor a estes atributos dos produtos. 

A gestão do bem coletivo, reconhecimento do produto promovem a 

reprodução duradoura dos recursos locais, sejam físicos ou culturais. A diferenciação 

ocorre como fruto do terroir (Vandecandelaere et al., 2009). Assim é possível 

estabelecer o reconhecimento do consumidor. Sendo assim, aumenta a capacidade de 

manter o savoir faire, a cultura e competitividade no mercado global (Fao & Sinergi, 

2010; Garcia et al., 2004) 

Num mundo globalizado os sistemas agroalimentares marcham para a 

estandardização e oligopolização dos mercados (Benko & Pecquer, 2001). A 

modernização da agricultura, com uniformização e padronização de produtos, 
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mecanização e produção em escala nos últimos anos tem sido espraiado pelo mundo. 

Um dos efeitos deletérios á a redução de números de produtores rurais, abandono da 

produção de alimentos regionais e pressão econômica sobre a agricultura familiar. 

Uma das opções e modo de salvaguardar a cultura de grupos étnicos e culturais e a 

agricultura praticada por pequenos agricultores é promover seus produtos regionais e 

protege-los através das Indicações Geográficas.  A  criação de reputação, aumento da 

produtividade e da eficiência técnica e administrativa, geração de valor agregado, 

valorização do patrimônio coletivo,  coesão social e promoção do território As IG 

também criam proteção de mercado. Outro fator a considerar é que contribuem de 

maneira acentuada como uma estratégia de preservar a cultura dos produtores. Aliado 

a isto constroi mercado e aufere renda para os produtores e gera a organização dos 

mesmos. Como salientam Niederle & Vitrolles (2010), citando  Eymard-Duvernay, 

(2009), tal interação ocorre através da ação comunicativa intermitente à qual os atores 

estão sujeitos quando se dispõem a construir um acordo acerca das normas e regras de 

produção e certificação. 

Ainda pela observação de Parana &  Wander (2015), analisando outros países, 

a experiência de IGs na Europa, este instrumento representa uma poderosa estratégia 

de desenvolvimento regional, especialmente para regiões menos favorecidas em 

recursos naturais. 
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ANÁLISIS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1 
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 5 

Resumen 6 

El creciente interés por integrar activamente el término de sostenibilidad en la sociedad ha 7 

permitido el desarrollo de iniciativas gubernamentales, así en Ecuador se lleva a cabo el 8 

proyecto piloto Piñón para Galápagos (PPG) con el ambicioso objetivo de erradicar el uso de 9 

diesel a través del reemplazo con aceite vegetal de jatropha, para generación de electricidad en 10 

la Isla Floreana en Galápagos. Actualmente la electricidad usada en la Isla Floreana se genera 11 

con una mezcla de aceite de jatropha 20% y diésel 80%. Por otro lado la cadena de suministro 12 

de electricidad con jatropha, integra a proveedores, responsables de centros de acopio, 13 

empleados, actores institucionales y usuarios. Estos actores forman parte de dos provincias, 14 

Manabí que por un lado presenta características socioeconómicas sensibles, mientras que por 15 

otro lado Galápagos conocida por su impresionante biodiversidad presenta un ecosistema frágil. 16 

Este trabajo a través de encuestas, ha realizado un análisis cualitativo de las principales 17 

características socioeconómicas de los actores integrantes de la cadena de suministro. Sin 18 

embargo proveedores y responsables de centros de acopio, son los actores más vulnerables de 19 

la cadena de suministro, los que perciben beneficios en función de la cantidad de jatropha 20 

comercializada, ingresos son considerados como adicionales para su economía familiar. El 21 

7,5% de los proveedores recibe un salario igual o mayor que el salario básico mensual, 22 

mientras que el 87,1% de los usuarios recibe un salario superior al salario básico. Esta brecha 23 

muestra las diferentes condiciones económicas entre proveedores y usuarios. Por otro lado 24 

debido a la distancia entre las dos provincias existe un débil vínculo entre proveedores y 25 

usuarios, situación que podría a largo plazo limitar el incremento de producción de jatropha 26 

debido a que los proveedores no sienten ser beneficiarios de la electricidad y en todo caso 27 

tampoco de ningún otro subproducto de la cadena de suministro. 28 

 29 

Palabras claves. Cadena de suministro, Actores, Fases, Electricidad, Aceite de jatropha.  30 

 31 

 32 
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1. Introducción 33 

En la actualidad diferentes instituciones internacionales promueven el desarrollo de políticas 34 

sostenibles para la mitigación y adaptación al cambio climático, siendo cada país responsable 35 

del progreso de programas energéticos  sostenibles,  es decir sistemas de producción bajos en 36 

carbono y con efectos positivos en el bienestar de los actores involucrados. De esta manera 37 

América Latina comprometida con mejorar las condiciones medioambientales y 38 

socioeconómicas de la región, promueve programas de energía limpia para reducir la 39 

dependencia de los combustibles fósiles. Sumándose Ecuador a los esfuerzos por reducir sus 40 

emisiones de gases de efecto invernadero, ha apostado por la inversión en el desarrollo de 41 

tecnologías de energía limpia, siendo los biocombustibles un sector que crece paulatinamente. 42 

En estas iniciativas de gobierno la participación de actores públicos y privados es importante ya 43 

que integran cadenas de producción, que según qué tipo de producto sea,  pueden ser cadenas 44 

fuertemente estructuradas. No siendo así el caso de la producción de biocombustibles en el 45 

país, ya que presenta un lento progreso debido a la inestabilidad en la cadena de suministro por 46 

la falta de engranaje en temas como comercialización, tecnología y rendimientos.  47 

La producción de biocombustibles a nivel nacional este liderado por el proyecto Ecopaís el 48 

etanol a partir de caña de azúcar, bajo la mezcla de naftas de bajo y alto octano con  95% y 49 

bioetanol 5%, su distribución y consumo se limita a la ciudad de Guayaquil. Otro 50 

biocombustible es el aceite de palma africana que en el país está en etapa de prueba por lo tanto 51 

carece de una cadena de comercialización. Sin embargo el objetivo plateado es la mezcla de 52 

combustible diésel fósil 95% y biodiesel de palma africana 5% (ProEcuador, 2013). Por otro 53 

lado está la producción de aceite vegetal de jatropha que es usada como combustible para 54 

producción de electricidad en la Isla Floreana en la provincia de Galápagos (Ergal, 2016).   55 

La iniciativa de usar biocombustibles a partir de jatropha para generación energía eléctrica se 56 

ha convertido en una alternativa para áreas de difícil acceso (Tokunaga y Konan, 2014) o zonas 57 

rurales en países como Mali, Tanzania, India (Almeida at el., 2014; Bouffaron et al., 2012; 58 

Grymsby et al., 2012; Pereira et al., 2015; Gmunder et al.,2010). Jatropha en Ecuador es 59 

reconocida a lo largo del litoral ecuatoriano sin embargo solo en la provincia de Manabí se le 60 

da uso para elaboración de jabón artesanal y debido a eso existe una gran concentración de 61 

arbustos de jatropha toda la provincia y por ende se constituye como la zona productora del 62 

país. A partir del 2008 el interés del Aceite Vegetal de Jatropha (AVJ) como biocombustible 63 

para la producción de energía eléctrica fue iniciativa del Proyecto Paraguas “Ergal” que tiene 64 
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como objetivo, erradicar el uso de combustibles fósiles en las Islas Galápagos, y que a su vez 65 

ha desarrollado el Proyecto piloto “Piñón para Galápagos” (PPG), el cual involucra la 66 

participación de instituciones nacionales públicas e instituciones internacionales (ERGAL, 67 

2008). A partir de la experiencia enriquecedora del proyecto PPG se ha incrementado el interés 68 

por el aceite de jatropha, promocionando un sistema de producción de jatropha basado en el uso 69 

de cercas vivas gestionadas por pequeños agricultores. Los modelos de producción de jatropha 70 

a pequeña escala comúnmente están relacionadas con la participación de pequeños agricultores 71 

(Soto et al., 2015; Eijck et al., 2014; Almeida et al., 2014). Por otro lado una de las 72 

características relevantes del proyecto PPG es que la producción de jatropha tiene un mínimo 73 

impacto ambiental debido al uso de cercas vivas y sus limitadas labores culturales. El uso de 74 

jatropha como cercas vivas sirve para delimitar propiedades y evitar el paso de animales a las 75 

áreas de cultivo (Eckart y Henshaw 2012, Kumar and Sharma, 2008, Grimsby et al., 2012). 76 

Además se evita el uso de suelo cultivable de manera que por ese parte no pone en riesgo la 77 

seguridad alimentaria. Por otra parte la producción de jatropha para fines energéticos en zonas 78 

rurales ha generado beneficios ambientales, económicos y sociales generando una actividad 79 

económica a nivel local derivada del funcionamiento de cadenas de suministro apoyadas de 80 

diferentes actores. No obstante el estudio de cadenas de suministros para biocombustibles es 81 

limitado. La literatura reporta el análisis y diseño de la cadena de suministro de biomasa donde 82 

identifica modelos de cadenas de suministro guiados bajo diferentes criterios (Sharma et al., 83 

2013). Para el buen desempeño de un programa energético basado en jatropha, además de 84 

cuestiones técnicas y económicas, la cadena de suministro juega un papel importante (Valdez et 85 

al., 2014). Los resultados de un estudio socioeconómico de la producción de biodiesel con 86 

palma y jatropha sugieren que la inclusión de los pequeños productores en la cadena de 87 

suministro pueden ser bajo ciertas condiciones competitivo con los sistemas de producción de 88 

biocombustibles líquidos que son puramente gran escala (Quintero et al., 2012). En Ecuador, el 89 

sistema de producción de electricidad con aceite de jatropha envuelve a diferentes actores que 90 

forman una estructura básica de la cadena de suministro e involucran principalmente habitantes 91 

de dos provincias. Donde por un lado la provincia de Manabí requiere de atención 92 

socioeconómica en la zona rural y la provincia de Galápagos, demanda de seguridad ambiental 93 

debido al frágil ecosistema del área marina protegida. Este estudio intenta identificar las 94 

características de la cadena de suministro de electricidad con aceite vegetal de jatropha 95 
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mediante el análisis de fases y actores que componen la cadena de suministro. Además analizar 96 

el perfil socioeconómico de los actores  mediante un análisis de estadística descriptiva. 97 

 98 

2. Metodología 99 

Para el estudio de la cadena de suministro de electricidad generada con aceite de jatropha se 100 

realizó un análisis cualitativo. Se realizaron encuestas dirigidas a cinco actores, llevadas a cabo 101 

para identificar el perfil socioeconómico y su forma de participación en la cadena de 102 

suministro. Estadística descriptiva se ha usado para el análisis de la cadena de suministro. Los 103 

datos fueron recolectados de las encuestas, además de informes técnicos que amplían y 104 

fortalecen las características y funcionamiento de la cadena. 105 

Para las encuestas dirigidas a proveedores de jatropha se usó un diseño probabilístico simple al 106 

azar para poblaciones finitas, con un tamaño de universo N de 724 proveedores de jatropha, 107 

una probabilidad de ocurrencia p de 0,5, un porcentaje de error d del 7% y un nivel de 108 

confianza del 95%, concluyendo en la realización de 159 encuestas. 109 

 110 

2.1. Objetivos y Alcance.  111 

Identificación de la estructura de la cadena de suministro a través un análisis socioeconómico 112 

de los actores y fases del ciclo de vida. 113 

La cadena de suministro está estructurada por cinco fases, extracción de materia prima, 114 

transporte de materia prima, refinación, transporte de producto refinado y generación de 115 

electricidad. Este estudio se enfocará principalmente al estudio de los actores de las fases 116 

extracción de materia prima, refinación y generación de electricidad debido a que son 117 

considerados como actores directos en la estructura y funcionamiento de la cadena. Los datos 118 

de las encuestas se basan en información recolectada en el año 2014. Las encuestas fueron 119 

dirigidas a proveedores de jatropha, responsables de centros de acopio, hogares de los usuarios, 120 

empleados y funcionarios públicos. Se usó diseño de encuestas para obtener información de los 121 

proveedores de jatropha debido a que se tenía una población amplia, mientras que para el resto 122 

de actores intento encuestar a todos los participantes según tipo de actor. Una de las 123 

características de la cadena de suministro de electricidad generada con aceite de jatropha, es el 124 

uso de diésel y aceite de jatropha como combustible para producción de electricidad, así este 125 

estudio se enfoca principalmente en los actores y fases necesarias para la producción de aceite 126 

de jatropha para la generación de esta bioelectricidad.  127 
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3. Sitio de estudio 128 

El proyecto PPG coordina todas las actividades necesarias para la generación de electricidad 129 

con aceite de jatropha, desde la producción de jatropha en la provincia de Manabí hasta la 130 

producción de electricidad en la Isla Floreana de la provincia de Galápagos. Manabí es la zona 131 

donde existe mayor concentración de jatropha en el país y cuenta con una superficie de 18.400 132 

kilómetros cuadrados. La zona de rural registra 597,425 habitantes mientras que la zona urbana 133 

772,355 habitantes por lo que representan el 44%  y 56%  respectivamente (INEC, 2010). 134 

Galápagos ubicada a 972 kilómetros del territorio continental del Ecuador, es  reconocida a 135 

nivel internacional por su singular biodiversidad, conserva un área marina protegida la cual se 136 

ve amenazada por la actividad humana en la Isla, convirtiéndose en una zona con un ecosistema 137 

frágil. Bajo esta premisa se lanzó la iniciativa de producción de electricidad con aceite de 138 

jatropha para evitar el riesgo de derrames de combustible fósil en área marina protegida. El área 139 

protegida es perteneciente al Parque Nacional Galápagos y es el 97% de la superficie total de 140 

las Islas Galápagos (PNG, 2005). La zona rural está conformada por 4386 habitantes y la zona 141 

urbana por 20.738 habitantes representando el 17% y 83% respectivamente (INEC, 2010).  142 

Floreana es la isla habitada más pequeña de Galápagos, con tan solo 102 habitantes (Andrada et 143 

al., 2015), es la población beneficiaria de la bioelectricidad. La iniciativa del proyecto cuenta 144 

con un enfoque de cooperación conjunta entre las dos provincias, causando un impacto positivo 145 

en las áreas, social económico y ambiental. En Manabí mejora el bienestar de los pequeños 146 

agricultores, reduce la erosión y evita la desertificación de las zonas productoras, por otro lado 147 

en Galápagos se cumple con la producción de electricidad menos contaminante para cubrir la 148 

demanda de energía para la Isla Floreana y se reduce el riesgo de contaminación por derrame 149 

de combustible fósil en área marina protegida. 150 
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 151 
Fig. I Sitio de estudio donde se desarrolla la cadena de suministro. 152 

Manabí y Galápagos provincias involucradas. 153 

 154 

4. Estructura de la cadena de suministro 155 

La estructura de una cadena de suministro está en función  de la complejidad de algunos 156 

factores: número de procesos, tipo de tecnología, actores (número, conexión y nivel de 157 

participación de actores) y nivel de auto sostenibilidad de la cadena. La literatura expone cuatro 158 

estructuras de cadena de suministro para el estudio  de biomasa como fuente de energía. La 159 

estructura convergente donde cada entidad tiene máximo un sucesor con cualquier número de 160 

predecesores. La estructura divergente donde figura un predecesor y algunos sucesores. La 161 

estructura conjunta que es la unión de la estructura convergente y divergente. La última es una 162 

estructura general la cual no se parece a ninguna de las estructuras anteriores (Sharma et al., 163 

2013) 164 
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 165 
                  Fig. II Fases y actores de la cadena de suministro de electricidad con 166 

                   jatropha. Actores primarios¹, Actores secundarios², Actores terciarios³ 167 

 168 

La Fig. II presenta las características de la cadena de suministro de electricidad con jatropha y 169 

ésta se acerca más a la descripción de una estructura convergente. Debido a que la estructura 170 

jerárquica presenta a cada actor como un sucesor responsable de algunos predecesores, siendo 171 

el principal sucesor la entidad encargada de la dirección del proyecto.   172 

Por otro lado las fases extracción de materia prima, transporte de materia prima y refinería se 173 

llevan a cabo en la provincia de Manabí, mientras que el transporte de AVJ en parte es 174 

realizado en Manabí y parte en la provincia de Galápagos por lo que es necesario el transporte 175 

terrestre y marítimo. La última fase de generación de electricidad es efectuada en la Isla 176 

Floreana de Galápagos.  177 

 178 

4.1. Actores 179 

A lo largo de la cadena de suministro se han identificado tres tipos de actores directos, actores 180 

principales que funcionan como integradores estructurales de la cadena de suministro, siendo 181 

éstos los proveedores de jatropha, responsables de centros de acopio y hogares de los usuarios 182 

de electricidad. Los actores secundarios son empleados remunerados por instituciones públicas 183 

e internacionales participantes activos del proyecto. Por último están los actores terciarios que 184 

son funcionarios públicos no remunerados por el proyecto pero que colaboran con el proyecto 185 

en áreas de dirección, investigación y gestión. Como actores indirectos se han considerado a 186 

actores que prestan servicios temporales, informales o de fácil sustitución, sin sufrir cambios 187 



1190    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

significativos en la producción, en este grupo están los actores de las fases de transporte de 188 

materia prima y transporte de producto refinado. El proyecto PPG busca aportar sostenibilidad 189 

al sistema de electricidad con jatropha enfocándose en las características socioeconómicas y 190 

ambientales más vulnerables de los actores con el fin intentar fortalecer puntos críticos. 191 

 192 

4.1.1. Actores directos 193 

Proveedores 194 

Los proveedores son personas que residen en la zona rural de la provincia de Manabí y que 195 

proveen de frutos o semillas de jatropha usada como materia prima para la elaboración de 196 

aceite de jatropha. En este trabajo se han identificado dos tipos de proveedores, productores y 197 

recolectores. Los productores son pequeños agricultores que tienen cercas vivas de jatropha en 198 

sus explotaciones o unidades de producción agropecuaria. Los recolectores son personas que no 199 

producen jatropha pudiendo tener o no, una unidad de producción agropecuaria. Los 200 

recolectores comúnmente cosechan frutos de jatropha de explotaciones vecinas. En el 2014 se 201 

registró la participación de 724 proveedores. La participación de los proveedores cada año es 202 

voluntaria con la libertad de tomar la decisión de dejar de participar como proveedor en 203 

cualquier momento debido a que no se establece ningún tipo de acuerdo formal con el proyecto. 204 

Por lo cual el grado de participación de los proveedores es un factor importante que debería de 205 

ser reforzado para garantizar la producción anual objetivo. El valor que el proveedor recibe por 206 

un saco de los 45 kilos de fruto y semilla es 10 y 14 dólares correspondientemente 207 

 208 

Responsables de centros de acopio 209 

Los responsables de centros de acopio o acopiadores son habitantes de Manabí que han sido 210 

elegidos por el PPG bajo criterios de los técnicos, como ubicación estratégica, buena reputación 211 

de responsabilidad y compromiso a nivel local. La participación de los responsables de centros 212 

de acopio es voluntaria y es formalizada mediante un contrato con el proyecto. La 213 

responsabilidad de los acopiadores con el proyecto es la compra de frutos o semillas de 214 

jatropha entregada por los proveedores. El acopiador recibe por parte del PPG 1,50 dólares por 215 

cada saco de fruto o semilla comprado. Para la comercialización es sugerido el control de 216 

humedad la misma que es llevada a cabo de manera rudimentaria recurriendo al tacto de los 217 

frutos, la humedad está relacionada con el estado de maduración por lo cual es primordial que 218 

los frutos estén secos.   219 
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En el 2014 se registraron 36 centros de acopio activos, cuya función es receptar la producción 220 

de jatropha de toda la provincia. Comúnmente los centros de acopio presentan una 221 

infraestructura basada en construcciones de caña de bambú y a veces caña de bambú y concreto  222 

donde el acopio de los sacos de jatropha ocupa el área baja de las casas de los acopiadores. Este 223 

tipo de centros de acopio se encuentran en zonas estratégicas para proveedores de una localidad 224 

sin embargo su ubicación se encuentran lejos del centro un pueblo. Centros de acopio con 225 

mejor infraestructura son de hormigón y tienen un área especializada para el almacenamiento, 226 

esto se debe a que el responsable de este tipo de centros de acopio tiene como principal 227 

actividad económica el acopio o puede ser una persona pertenezca a una cooperativa o 228 

asociación agrícola y se ocupen sus instalaciones, en estos dos casos de mejor infraestructura 229 

de centros de acopio no solo se acopia jatropha sino también suele acopiarse otros productos 230 

agrícolas locales.  231 

 232 

Usuarios 233 

La demanda de energía eléctrica en Floreana, provincia de Galápagos proviene de dos fuentes, 234 

la primera de los hogares de los residentes permanentes y de los turistas eventuales. Sin 235 

embargo  en este estudio se consideró como usuarios solo a los hogares de los residentes debido 236 

a su estado de permanencia continua. El sistema de electricidad actual provee de servicio las 24 237 

horas del día. La Isla Floreana está habitada por X personas y X hogares. A pesar de ser una 238 

población pequeña, las características económicas a nivel de hogares son heterogéneas. La 239 

población se dedica principalmente a actividades relacionadas con el sector público y sector 240 

turístico además de actividades de prestación de servicios. 241 

 242 

Empleados 243 

En este estudio se considera empleados a las personas remuneradas por el proyecto por prestar 244 

servicios directamente para actividades relacionadas con la producción y funcionamiento de la 245 

cadena de suministro. Los empleados son parte de dos instituciones colaboradoras con el 246 

proyecto. 247 

 248 

Actores institucionales 249 

Son personas que colaboran en el proyecto de manera directa en áreas específicas que 250 

pertenecen a instituciones públicas o instituciones internacionales y no son remuneradas por el 251 
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proyecto. El aporte se concentra principalmente en áreas de investigación y gestión, enfocadas 252 

a mejorar factores relacionados con la producción, eficiencia, calidad, y tecnología del sistema 253 

de electricidad con aceite de jatropha mediante la optimización de procesos que se llevan a 254 

cabo en cada una de las fases. Las fases de extracción de materia prima y refinería son las más 255 

atendidas por este grupo. 256 

 257 

4.1.2. Actores indirectos 258 

Transportistas 259 

Los servicios de transporte terrestre y marítimo para las fases de transporte de materia prima y 260 

producto refinado, no serán ahondados en este estudio ya que su participación en la cadena de 261 

suministro no influye de manera relevante en el incremento o reducción de la producción de 262 

electricidad, debido a que   es un servicio proveído por transportistas autónomos o empresas 263 

que pueden ser reemplazados fácilmente en caso de no llegar acuerdos comerciales. 264 

4.2. Fases 265 

4.2.1. Extracción de materia prima 266 

En la fase de extracción de materia prima participan proveedores, responsables de centros de 267 

acopio y empleados. Jatropha es producida con limitadas actividades agrícolas por parte de los 268 

pequeños agricultores. Estacas de jatropha son usadas como material vegetal para 269 

reproducción, debido a su rápido y fácil establecimiento en el suelo sin embargo su sistema 270 

radical es cuestionado por su inestable anclaje. La temporada de siembra es antes de las 271 

primeras lluvias de invierno, las estacas se siembran con una limitada cantidad de agua y a su 272 

vez reciben una dosis de plaguicida para evitar el ataque de hormigas.  El riego consiste en una 273 

primera vez al momento de la siembra y luego las posteriores veces con el agua que reciben 274 

cada invierno. Los arbustos de jatropha están alineados mediante cercas vivas y comúnmente 275 

no reciben la aplicación de herbicidas y fertilizantes. Sin embargo los agricultores suelen 276 

realizar podas de mantenimiento cada año a las cercas vivas con el objetivo de mantener los 277 

arbustos de jatropha como sostén del alambre de púa. Estas podas no suelen ser hechas con 278 

conocimientos técnicos que favorezcan a la estructura de formación de la planta. La limitada 279 

atención que reciben las plantas por parte de los agricultores se ve reflejado en el bajo 280 

rendimiento, motivo por el cual jatropha no es considerado como un cultivo que genere 281 

beneficios constantes para la economía familiar sino no más bien es un ingreso económico 282 

alternativo en la temporada de invierno. La cosecha es realizada con la participación de los 283 
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miembros de la familia lo cual es una actividad común en sistemas de producción con pequeños 284 

agricultores. 285 

 286 

4.2.2. Transporte de materia prima 287 

El servicio de transporte para materia prima es provisto por transportistas autónomos de la 288 

localidad, este servicio no es regulado por un ente institucional privado ni estatal, 289 

convirtiéndose hasta cierto punto en un servicio con bajos niveles de compromiso a pesar de 290 

llegar a un acuerdo formal. Esta situación puede llevar a cambios en el programa de recolección 291 

en cuanto a rutas recorridas y por ende cantidades recolectadas.  292 

Los frutos se transportan desde el área de producción es decir desde las propiedades de los 293 

pequeños agricultores o casas de los recolectores hacia los centros de acopio de jatropha, y 294 

posteriormente hacia la planta de extracción de aceite. Para el transporte de frutos y semillas 295 

desde las zonas de producción hasta los centros de acopio, los agricultores comúnmente usan 296 

animales de carga. Mientras que para el transporte desde los centros de acopio hacia la refinería 297 

se usan camiones.  298 

 299 

4.2.3. Refinería 300 

La extracción de aceite vegetal de jatropha se lleva a cabo en la planta industrial ubicada en el 301 

cantón  Portoviejo en Manabí. Los procesos realizados en la fase de refinería son recepción, 302 

secado y almacenado de frutos y semillas, seguido del prensado de semillas para la extracción 303 

de aceite, estabilización y filtrado de aceite y posteriormente su almacenamiento y despacho. 304 

Todas estas actividades son responsabilidad de empleados remunerados. Para usar el aceite 305 

vegetal de jatropha como combustible es necesario cumplir con los requisitos de calidad de la 306 

norma DIN.  307 

 308 

4.2.4. Transporte de producto refinado 309 

Por otro lado el transporte de producto refinado en este caso el aceite vegetal de jatropha 310 

necesita de un transporte especializado, servicio cubierto por empresas privadas tanto el 311 

transporte terrestre como para el transporte marítimo. La Fig. III muestra que el transporte 312 

terrestre de aceite vegetal de jatropha (AVJ) es interprovincial por lo cual es necesario 313 

transporte terrestre desde la ciudad de Portoviejo hasta la ciudad de Guayaquil para luego ser 314 

llevado vía marítimo hasta la Isla Floreana en Galápagos. 315 



1194    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 316 
Fig. III Transporte del aceite vegetal de jatropha. Puntos recorridos desde su  317 

obtención en la planta de refinería hasta su uso en la planta termoeléctrica. 318 

 319 

4.2.5. Generación de electricidad 320 

La generación de electricidad se lleva a cabo en la Isla Floreana en Planta Termoeléctrica 321 

Floreana en la provincia de Galápagos. Los actores que participan en esta fase son empleados y 322 

los usuarios. El porcentaje de AVJ usado en para la generación de electricidad depende la 323 

cantidad producida en refinería y a su vez por la cantidad de materia prima cosechada. En 324 

Floreana la demanda principal del servicio eléctrico proviene de los habitantes representados 325 

por hogares, sin dejar de lado la demanda generada por las instalaciones de la localidad como 326 

escuela, establecimiento militar, junta parroquial, cooperativa. Por otro lado la demanda de 327 

electricidad también proviene del sector turístico.  328 

 329 

5. Resultados 330 

5.1. Estructura de la cadena de suministro 331 

El Cuadro I presenta características sociales de la cadena de suministro de electricidad con 332 

jatropha. El mayor número de involucrados se concentra en la fase de extracción de materia 333 

prima debido al número representativo de participación de los proveedores de jatropha. Los 334 

actores proveedores y usuarios reciben beneficio de diferente tipo, por un lado los proveedores 335 

perciben un beneficio económico directo y estacional  mientras que los usuarios reciben un 336 

beneficio indirecto a través de servicios generales, específicamente la estabilidad del servicio 337 

de energía eléctrica. Programas de electrificación rural con biocombustibles suelen tener un 338 

factor común donde los proveedores de materia prima también son los beneficiarios de la 339 

electricidad creando en los involucrados un interés y necesidad en mantener un el 340 

funcionamiento del sistema de producción de electricidad, sin embargo cabe resaltar que este 341 

modelo de participación  esta soportado en menos actores y por ende una estructura de cadena 342 

de suministro más corta. Por otro lado la relación entre proveedores y usuarios de la cadena de 343 

suministro de este estudio presenta un débil vínculo, debido a factores como la distancia y  344 
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diferencias en el perfil socioeconómico de estos dos grupos de actores, basado en las tendencias 345 

de actividades laborares de cada grupo. Siendo la actividad principal de los proveedores la 346 

agricultura de subsistencia mientras que para los usuarios actividades relacionadas con el 347 

servicio público y turismo. La distancia y situación geográfica de las provincias involucradas y 348 

el bajo nivel de interacción entre sus actores, podría afectar el nivel de entendimiento y 349 

percepción de los proveedores, responsables de centros de acopio y usuarios de cara a los 350 

avances y objetivos trazados en la cadena de suministro.  351 

El Cuadro I. muestra el número de involucrados por cada fase. En este estudio se consideran 352 

involucrados a las personas participan específicamente en una fase de la cadena de suministro, 353 

por lo cual como involucrados se excluyen a los actores institucionales. Para la fase de 354 

extracción de materia prima son considerados involucrados los proveedores, responsables de 355 

centros de acopio y empleados responsables de la gestión y obtención de materia prima, 356 

mientras que para la fase de refinería se consideran como involucrados a los empleados 357 

responsables del proceso de refinería y administración, por último en la fase de generación de 358 

electricidad son considerados involucrados los usuarios y empleados de la central térmica en la 359 

Isla Floreana.  360 

Cuadro I. Características sociales generales de la cadena de suministro* 361 

Descripción Valor 
Actores principales 5 
Proveedores (productores, recolectores) 724 
Responsables de Centros de acopio 36 
Usuarios: Habitantes de I. Floreana 102 
Empleados: género masculino-femenino 22-7 
Empleados: discapacidad 1 
Instituciones involucradas 11 
Involucrados: Manabí-Galápagos     776-102 
Involucrados : Fase extracción de MP 770 
Involucrados: Fase refinería 6 
Involucrados: Fase generación 
electricidad 106 

*Basado en Año 2014. MP: materia prima 362 
 363 

5.2. Perfil socioeconómico de los actores 364 

Los actores de la cadena de suministro de electricidad con jatropha son habitantes de las 365 

provincias de Manabí y Galápagos. Donde por un lado los proveedores, responsables de centros 366 

de acopio y empleados responsables de actividades de refinería y obtención de materia prima 367 
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son residentes de Manabí. Esta provincia se dedica principalmente a actividades de agricultura, 368 

silvicultura, caza y pesca con 37,4%, seguido de actividades de comercio con 18,8% y servicios 369 

con 14,4%. A pesar de su activo perfil económico presenta una incidencia de pobreza del 370 

74,8%, esta población tiene ingresos per-capita menores al costo mínimo de una canasta de 371 

bienes y servicios que permita a satisfacción de sus necesidades básicas. Por otro lado la 372 

incidencia de pobreza extrema o indigencia es del 47% (sobre el promedio nacional del 13%), 373 

población que tiene ingresos menores al costo mínimo de una canasta básica alimentaria que 374 

permita la satisfacción de sus necesidades de alimentación vitales (MCPEC, 2011). Por otro 375 

lado los usuarios y empleados de El sistema económico de la provincia de Galápagos es basado 376 

en actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales, especialmente pesqueros, 377 

agrícolas a la par con actividades turísticas y científicas, fundamentadas en los valores y 378 

condiciones ecológicas y paisajistas del lugar (Senplades, 2010). Por otro lado la las 379 

actividades ocupacionales en la población de la Isla Floreana son administración pública con 380 

33,3%, turismo con 21,56%, agricultura y pesca con 11,76% y la construcción 10,78% 381 

(Andrada, 2015). De acuerdo al enfoque económico de las Líneas de Pobreza, en Galápagos no 382 

hay pobreza extrema, sin embargo hay pobreza del 8%, es decir habitantes que perciben $5,79 383 

que es la línea de pobreza de la provincia (Granda et al., 2013). Cabe recalcar que para el 2014 384 

se considera que una persona es pobre por ingresos, si percibe menos de $2,63 diarios, y si 385 

percibe menos de $1,48 diarios es pobre extremo (INEC, 2014). 386 

El cuadro 2 muestra indicadores socioeconómicos comunes para los actores de la cadena de 387 

suministro de electricidad con aceite de jatropha, con el objetivo de identificar amplias brechas 388 

principalmente entre los actores directos. De esta manera el peso de participación de los actores 389 

en cadena es liderado por los proveedores, seguido por los usuarios. La participación del género 390 

femenino es del 27,27% en los actores institucionales, esto podría deberse al nivel de educación 391 

de este grupo. Mientras que a pesar de la relevancia de la participación de los proveedores 392 

dentro de cadena de suministro, la participación de mujeres en este grupo es tan solo el 4,7%.  393 

Como actividad importante y no compartida con el resto de los actores, está la participación 394 

familiar en la cosecha de frutos de jatropha, donde el 42,5% de los proveedores declaro que al 395 

menos una o más mujeres participan de la cosecha mientras que el 33,3% de los proveedores 396 

declaro que al menos uno o más niños participan de la cosecha. Cabe mencionar que la cosecha 397 

se realiza por un periodo no superior a los tres meses que comúnmente dura la producción y 398 

coincide con el ciclo de vacaciones escolares. En este trabajo se han tomado en cuenta cinco 399 
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niveles de educación para recoger la condición de educación de todos los actores. El nivel de 400 

analfabetismo está presente en proveedores y usuarios con 20% y 3,2% respectivamente. El 401 

nivel de educación primaria es relevante para proveedores y responsables de centros de acopio 402 

con 65% y 41,4% respectivamente. Mientras que el nivel de educación secundaria es notable 403 

para los usuarios. Registrándose personas. La educación superior está presente con 81,8% en el 404 

grupo de actores institucionales, seguido de empleados con 42,1%.  Personas con cuarto nivel 405 

solo están presentes en los actores institucionales representado por un 18,2%. 406 

El tamaño de carga familiar común, para los jefes de hogar, entre actores proveedores, 407 

responsables de centros de acopio y usuarios es de 3 a 4 personas. Por otro lado la cadena 408 

genera 100% de empleo local, es decir se favorecen habitantes de la provincia de Manabí y de 409 

Galápagos, en la Isla Floreana. El menor salario mensual entre los actores es percibido por los 410 

proveedores, seguido de los usuarios. Mientras que el salario más alto es registrado en los 411 

empleados, seguido de los usuarios. Cabe resaltar que el salario básico mensual en el Ecuador 412 

es de $366. El 7,5% de los proveedores recibe un salario igual o mayor que el salario básico 413 

mensual, mientras que el 87,1% de los usuarios recibe un salario superior al salario básico. El 414 

41,5% de los proveedores dice contar con un seguro campesino para resguardar sus cultivos. 415 

Por otro lado el seguro social está presente en empleados y proveedores con un 73,68% y 6,3% 416 

respectivamente. Mientras que no poseen ningún tipo de seguro el 5,2% de empleados y 52,2% 417 

de proveedores. Por otro lado el 21,05% de los empleados declaro tener seguro privado. Los 418 

servicios públicos son parte de necesidades básicas las cuales no suelen estar presentes en su 419 

totalidad en zonas rurales. Sin embargo el servicio eléctrico es el servicio más extendido 420 

entendido entre todos los actores de las provincias involucradas. Para el caso de servicio de 421 

agua potable es relevante que solo el 26,4% de los proveedores tiene acceso. El servicio de 422 

recolección de desechos es bajo para los proveedores y responsables de centros de acopio con 423 

11,9% y 13,8% respectivamente. Mientras que el servicio de alcantarillado o servicio de 424 

saneamiento está presente solo en el 2,5% de los proveedores y no está presente en 425 

responsables de centros de acopio y usuarios. Cabe señalar que la Isla Floreana no cuenta con 426 

una estructura de saneamiento debido a sus condiciones frágiles como zona protegida y a la 427 

limitada cantidad de sus habitantes. El acceso a servicio de salud pública es un derecho social 428 

sin embargo solo el 50,9% de los proveedores declara poder acceder a algún tipo de institución 429 

de salud pública. Para los responsables de centros de acopio este servicio se incrementa a 430 

79,3%.  431 
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Cuadro II. Características socioeconómicas de actores  432 
 433 

Indicadores Unidad    Nivel Proveedores Resp. 
CA. Empleados Act. 

Inst. Usuarios 

Número  Personas -            724 36 19 11 102 
Participación CS % -            0,81 0,04 0,02 0,01 0,11 
Participación: género % Masculino  95,3 100 89,5 72,7  -  
    Femenino 4,7 0 10,53 27,27  -  

Participación-cosecha* % Mujeres 42,5ᵇ  -   -   -   -  

    Niños 33,3ᵇ  -   -   -   -  
Educación  % Ninguno 20ᵓ       3,2ᵃ 
    Primaria  65ᵓ 41,4 21,1   22,6ᵃ 
    Secundaria 12ᵓ 37,9 36,8   64,5ᵃ 
    Superior 3ᵓ 20,7 42,1 81,8 9,7ᵃ 
    4to nivel 0     18,2   
Carga familiar  % 1-2 personas 25,8 27,6     25,8 
    3-4 personas 44 51,7     58,1 
Empleo % Local  -   -  100  -   -  
Salario mensual  $ Mínimo 116ᵈ     450   350 
    Máximo 360ᵉ   1958   1700 
    Medio 212   813   963 
Seguro  % Campesino 41,5   0     
    Social 6,3   73,68 100   
    Privado     21,05     
    Ninguno 52,2   5,2     
Servicio eléctrico % Acceso 88,1 100 100 100 100 
Servicio agua potable % Acceso 26,4 93,1 100 100 100 
Servicio telefónico % Acceso 15,7 75,9   100 100 
Serv-recolección-desechos % Acceso 11,9 13,8   100 100 
Servicio saneamiento % Acceso 2,5 0   100 0 
Salud pública % Acceso 50,9 79,3   100 100 

ᵃNivel de educación de los jefes de hogar encuestados. ᵇPorcentaje de proveedores que declararon que una o más 
mujeres o niños participaban en la cosecha. ᵓDatos en base al III Censo Agropecuario para los agricultores de la 
provincia Manabí.ᵈEl 7,5% de proveedores que declararon percibir $80 o menos. ᵉEl 7,5% de proveedores 
declararon percibir $360 o más. 
 434 

5.3.  Indicadores sociales con enfoque S-LCA. 435 

Época de cosecha, cantidad de km sembrados con el proyecto, 2008 (7000 km) y actualidad x 436 

La cadena de suministro base y a partir de la demanda…incrmento de participación  437 

Introducir el decreto en el año q se anuncio 438 

Área para siembra 439 

 440 
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6. Conclusión 441 

La cadena de suministro genera beneficios socioeconómicos y ambientales a través de cada 442 

una de las fases. En el caso de los usuarios el beneficio se traduce en un servicio eléctrico 443 

estable y con menor impacto ambiental. Mientras que para proveedores y responsables de 444 

centros de acopio, beneficios económicos son recibidos en forma de ayudas mediante la 445 

compra y venta de jatropha, sin embargo para los proveedores específicamente, estas ayudas 446 

están en función de la producción en sus propiedades o puntos de cosecha. Por otro lado los 447 

empleados son beneficiados con empleo. En base al número personas que se benefician 448 

económicamente de la cadena de suministro, se puede decir que el impacto económico se 449 

concentra en la provincia de Manabí mientras que la Isla Floreana se beneficia de un menor 450 

impacto ambiental en la generación de electricidad y reducción de dependencia del 451 

combustible fósil que por ende también reduce el riesgo de derrame en área marina protegida. 452 
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ABSTRACT  

Currently, a major global challenge is how to ensure energy for current and future 
generations, considering the unrestrained and unsustainable increase in production and 
consumer goods around the globe. The excessive growth in energy consumption may 
reflect overheating of the economy and often underpins improvements in quality of life, 
but it poses risks for the depletion of resources used for energy production. To mitigate 
these negative aspects, the use of renewable and alternative energy is necessary in order 
not to exhaust natural resources while reducing pollution of the environment. High 
investments are required in research for new sources and for building new energy 
generation plants. In this context, biogas represents a systemic energy source generated 
via planned treatment of animal, human and industrial wastes - converting 
environmental hazards into economic assets. This has two results: a direct one, through 
the generation of electrical, thermal or vehicular (biomethane) energy; and an indirect 
one, by reducing greenhouse gas emissions and thereby aiding in mitigation of global 
warming. Through a case study methodology, this study assesses agricultural biogas 
projects being developed by Itaipu Binational, the world's largest hydroelectric power 
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generation company, situated in the border between Brazil and Paraguay. Itaipu has 
diversified its energy production from hydropower into other renewable sources such as 
biogas. With this communication, that will be realized though oral presentation with the 
use of multimedia, we hope to present that in addition to promoting environmental and 
economic benefits, biogas can promote local social development, since the process for 
its production constitutes and sustains a relatively complex supply chain, requiring local 
skilled labor, technical and scientific support, and environmental awareness in the 
population. We conclude with implications for a range of other contexts.  

KEYWORDS: climate changes, biogas, biomethane, rural and urban transitions. 

 

 

INTRODUCTION 

 

In a world of increasing urbanization, the management of cities is becoming 

increasingly the focus of international efforts for sustainability. According to the World 

Urbanization Prospects, produced by the United Nations Department of Economic and 

Social Affairs (2014), 100 years ago only 10% of the world population lived in cities. 

Today this figure is 54% and tends to increase in the coming years, reaching 66% by 

2050. Urban populations grew from about 750 million in 1950 to 3.9 billion in 2014. 

In this context, the interest for renewable sources of energy is being strengthened 

and highlighted by the countries due to their ecological and environmental benefits. 

This growing relevance is prompting governments, power utility companies and private 

individuals to evaluate technologies for generating energy from a wide range of 

renewable sources, which were previously considered not economically viable (Lantz et 

al, 2007; Mwakaje, 2008; Patterson et al, 2011; Svensson et al, 2005). 

An effective land management is necessary, covering urban and rural areas, in 

the search for integrated solutions to many global challenges. As an example, this study 

will address one of these challenges, which is the energy issue, taking into account the 

three pillars that support the existence and survival of human life and are inextricably 

linked - water, energy and food. The focus will be on biogas, an energy source  

intricately related to this nexus.  

Biogas is considered a renewable and high-quality fuel, currently produced in 

many developed countries. Despite its benefits and favourable conditions for 

production, biogas energy used in developing countries remains low due to technical, 
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economic and political impediments. Diverse incentives and barriers, including energy, 

agricultural, and environmental policies affect biogas systems (Cowley & Wase, 1981; 

Gunnerson & Stuckey, 1986; Lusk, 1998). 

It can be produced from a wide range of raw materials, from organic waste to 

agricultural and industrial residues, and can be used for a lot of energy services such as 

heat, electricity or as a vehicle fuel (biomethane) (Cowley & Wase, 1981; Gunnerson & 

Stuckey, 1986; Lusk, 1998; Patterson et al, 2011). 

This study will present the agricultural biogas project being developed by Itaipu 

Binational, the world's largest hydroelectric power generation company, situated in the 

border between Brazil and Paraguay. In addition to promoting environmental and 

economic benefits, biogas can promote local social development, since the process for 

its production constitutes and sustains a relatively complex supply chain, requiring local 

skilled labor, technical and scientific support, and environmental awareness in the 

population.  

 

THE FRAMEWORK OF RENEWABLE ENERGIES IN BRAZIL 

 

Brazil has excessive need and advantages for investing in renewable energy 

sources, as it’s the 5th country with the largest population and territorial extent (World 

Bank, 2015), is a leader in food production (4th position) and represents 9% of all world 

food production (FAO, 2014). Consequently, the country is a great consumer of energy 

(9th position) (IEA, 2015) and is the one with the greater availability of water in the 

world (Central Intelligence Agency, 2011).  

This scenario makes Brazil a country with important advantages in terms of 

renewable energies, as it has a very representative agricultural sector, that corresponded 

to 23% of GDP in 2014. This significantly encourages the development of technologies 

for biogas production from waste generated by these activities, making possible the 

diversification of the national energy matrix (MAPA, 2014). 

Brazilian energy matrix is composed primarily of renewable energy sources 

(39.4%), and of this total, 15.7% corresponds to the energy generated by biomass. In the 

rest of the world, renewable sources account for only 13.2% and biomass for only 
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11.2%, demonstrating that the Brazilian energy matrix is very renewable compared to 

other countries (EPE, 2015). 

 
 

Figure 1. Brazilian and world’s energy matrix (EPE, 2015) 

 

The electric matrix in Brazil is composed primarily of renewable energy sources 

(74.6%), and of this total, 65.2% corresponds to hydraulic energy, 7.4% to biomass and 

2.0% to eolic (EPE, 2015). 

 

 
 

Figure 2:  Brazilian electric matrix in 2014 (EPE, 2015) 
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One of the most abundant sources of biogas in Brazil is livestock wastes. In this 

scenario, it is important to examine the way in which the rural properties use the biogas 

generated by the animals and how they manage the treatment of the effluents.  

The use of the residual biomass can be done individually or collectively, with 

the combination of several neighboring farms in condominiums of agroenergy 

generation and commercialization. This second option emerges as a possible way to 

enable the projects implementation in some localities. 

In the following section will be presented a project of agroenergy developed by 

Itaipy Binational Hydroelectric Power Plant and its partners. An analysis of a best 

practice project can provide relevant information around on-farm biogas production and 

its effects on economy, ecology and society. The implementation of biogas systems on 

developing countries can lead to significant improvements concerning resource 

efficiency and environmental impacts compared to current agricultural production 

practices (Lusk, 1998). 

 

BIOGAS PROJECT IN PARANA STATE 

 

Paraná state is located in south Brazil and has the 3rd highest GPD of the 

country, mainly due to the agriculture, industry and electricity production. Located in 

the west of Paraná, the large hydroelectric ITAIPU Binational, with 20 generator units 

and 14.000 MW of installed capacity, provides 17.3% of the energy consumed in Brazil 

and 72.5% of consumption in Paraguay. In 2012, ITAIPU produced 98.2 million MWh, 

breaking its own world record for energy production, which occurred in 2008, with the 

generation of 94,684,781 MWh (ITAIPU, 2013). 

In 2009, ITAIPU started a new project not related to hydroelectric energy, but 

biogas energies. The pilot project named Ajuricaba Agroenergy Condominium was 

developed in partnership with the National Enterprise Technical Assistance and Rural 

Extension (EMATER), the Department of Agriculture, Livestock and Supply of the 

State of Paraná, the Municipality of Marechal Candido Rondon, the Company of 

Electric Power of Parana (COPEL), the Brazilian Agricultural Research Corporation 

(EMBRAPA), the National Movement of Small Farmers, the Institute of Applied 

Technology and Innovation, the Itaipu Technological Park Foundation, International 
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Center of Biogas (CIBiogas), International Center of Hydroinformatics/UNESCO, and 

regional universities.  

The Condominium is located in the Paraná 3 Basin and belongs to the San 

Francisco River sub-basin. In this area there are several farmers that produce animals 

and vegetables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  Map of the agrarian structure of the watershed Ajuricaba and its 

location in the Paraná 3 Basin. Source: International Center of Hydroinformatics, 

2014. 

 

The wastes generated from these agricultural activities are exploited for the 

production of biogas, which can be transformed into thermal, electrical and vehicular 

energy. The project objective is to promote economic, social, environmental and energy 

sustainability of family farming based on agroenergy. There are 33 small properties in 

the Condominium, with areas between 10 and 20 hectares, which produce soy, corn, 

wheat, 1,072 cattle and 3,082 pigs, generating approximately 821m3 of biogas per day 

and 16 thousand tons of waste/year. Thirty-three digesters were installed for waste 

degradation and the biogas can be used directly in the properties, to cook food or to heat 

water for cleaning dairy utensils, or can be sent by pipeline (25 km) to a micro-thermal 

station. Nowadays the electric generation is of 350 kWh/day (CIBiogas, 2016). 

 The generation of electric energy is conducted through a power generator group 

of 100kVA and generates energy in the distributed generation model, which consists of 
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power generation close to where the demand occurs, being used for self-consumption 

and excess compensation. The thermal energy is used by applying the biogas in the fed 

of a furnace, as an indirect source of heat in the grain dryer, which is used by producers 

belonging to the condominium, reducing the cost of grain drying by 90%.  

In addition, some of the properties use the biogas in ovens for cooking foods in 

place of LPG (Liquefied Petroleum Gas) and also for heating water for cleaning dairy 

utensils, with the goal of improving the quality of milk and, consequently, the income 

generated by its sale. The vehicular application is possible from the conversion of 

biogas into biomethane, with high calorific value, a product of the treatment of the 

biogas in the Biogas Treatment Unit (BTU). 

Research has been conducted for this application, including the development of 

a biogas rural transport vehicle. Another possibility is the use of biogas in catalytic 

reforming for hydrogen production, which would bring a greater appreciation of biogas 

and increase the feasibility of its use. It is also possible to use the high quality bio-

fertilizer, which is applied to pasture or other crops, further increasing the degree of 

sustainability of the production system. 

Besides the economic benefits provided by the project it’s also important to 

highlight the increase of farmer’s quality of life, such as the elimination of odor and 

flies from their common activity, beyond the preservation of watercourses in the region. 

As can be seen, it is possible to transform environmental liabilities in sources of 

income for farmers, increasing the sustainability of their properties. Moreover, this new 

process fosters the country to develop modern policies targeted to biogas and to new 

energy chains, supporting farmers, small businesses engaged in projects, equipment 

suppliers and components, service maintenance, among others, enabling an infinite 

network of micro and small enterprises, who are born in the new economic scenario 

provided by biogas. 
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CONCLUSION 

 

The current and predicted scenarios of population growth have consequent 

increase in demand for water, food and energy. In this framework, the world tirelessly 

searches for renewable energy in the pursuit of sustainable development, which even 

should be the basis of a new energy model. 

Brazil is recognized worldwide as a potential producer of renewable energies 

and biofuels, because it has exceptional soil and climate conditions, a huge biodiversity 

and a vast territory. These features allow the country to develop agriculture and 

livestock effectively, thus producing a substantial amount of waste derived from 

animals and vegetables, which can be used as renewable sources of energy.  

The bioenergy generation from biogas is an alternative that has emerged as 

beneficial to the environment, replacing fossil fuels by renewable sources. At the same 

time, it contributes to the reduction of global warming and creates a new revenue stream 

for rural properties, through self-generation of energy. 

In this scenario, ITAIPU Binational, through CIH and CIBiogas-ER, develops 

several projects that aim to increase the share of renewable sources in the energy matrix, 

such as the Ajuricaba Agroenergy Condominium. The objective of the project is to 

implement a specific reference to bioenergy in family farming and develop criteria for 

its economic, environmental, social and energy support, turning animal waste into 

sources of income to producers through three types of energy: electricity, can connect it 

to the distribution network; thermal energy for use in their own facilities as hot water 

and steam heating of animals, and as vehicular energy, as the purified biogas behaves 

like CNG. With it, it is possible to realize the importance of biogas as a product of the 

rural activity, important for its economic development.  

The Ajuricaba Condominium is an example of management based on the 

concept of water, energy and food nexus, providing the maintenance of ecosystems with 

reduced impact of the production activities on the basin environment, ensuring water as 

a resource necessary to life, and energy as a resource necessary for regional 

development, turning the basin into a production unit of energy. It’s possible to replicate 

the model of the Ajuricaba Condominium in other places or countries that have similar 

characteristics, with appropriate adjustments.  
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Abstract 

Agriculture and forestry have a different distribution in the territory depending on agro-
ecological conditions and biophysical constraints. The current available cartographic 
information is incomplete to analyse the distribution of agricultural and forestry uses. 
However, there is updated information of free and affordable satellite images that can be 
used. Thus, this paper proposes a methodological approach based on remote sensing and 
Geographic Information Systems that allows answering to this challenge by combining 
multiple sets of information throughout several steps: 1) Supervised classification of 
agricultural and forestry uses, taking advantage of Land Use Cover Area Frame 
Statistical Survey observations as "training fields"; 2) Mapping the biophysical 
suitability of different agricultural crops and forest species; 3) Calculus of the expected 
productivity of agricultural and forestry activities. 
 
Keywords: agriculture, forest, Algarve, biophysical suitability, supervised 
classification. 
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1. INTRODUCTION 
Algarve is the main citrus producing region in Portugal and this sector plays an 

essential role in the regional agricultural structure, as well as other permanent crops 

(Valente, 2013). Recent studies on agricultural dynamics of territories showed that a 

considerable number of municipalities in the Algarve region continue to be oriented 

towards permanent crops (Xavier and Freitas, 2014). In the Algarve’s inland there are 

forestry species, such as Quercus Suber or Arbutus Unedo that have a great relevance 

for the rural communities and for societal their well-being.  

Policy changes, lead us to create ways of not only for monitoring the evolution 

of the agro-forestry areas, but also to better identify areas with different biophysical 

suitability for agricultural and forest species. In this case forest activities are even more 

relevant since the forest fires have devastating consequences in the territory, and an 

effective forestation policy can better valorise the most suitable areas (Xavier and 

Martins, 2010).   

However, information regarding the real crop distribution is not up-to-date, 

being limited to the agricultural census at a more disaggregated level. Spatial models for 

reading biophysical suitability and potential productivity were not developed. Only 

Xavier et al. (2016a) presented a methodological approach for disaggregating 

agricultural data using supervised classifications from satellite imagery and entropy, but 

it needs a more detailed information prior for obtaining better results.  

 For identifying the land uses and calculating biophysical suitability maps, 

research suggests that Geographical Information Systems (GIS) and remote detection 

may be useful tools (Rosendo, 2005). 

Regarding the identification of land uses, a supervised classification is an image 

processing technique that allows an image’s identification of materials, according to 

their spectral signatures. It begins by establishing “training fields” (sample areas) for 

defining the different spectral signatures to be used by the several kinds of classification 

algorithms. The supervised classifications evolved, existing today various approaches 

and several sources of information, such as the Land Use Cover Area Frame Statistical 

Survey (LUCAS), which may help defining the “training fields” (Congalton, 1991). 

On the other hand, the spatial raster models in GIS combine different criteria to 

create maps for decision making (McCoy and Johnston, 2001). At the most rudimentary 
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level, a multi-criteria decision problem involves a set of alternatives that are evaluated 

on the basis of conflicting and incommensurate criteria according to the decision 

maker’s preferences (Malczewski and Rinner, 2015). 

The objective of this article is to propose a methodological approach for 

developing land use and biophysical maps in the Algarve Region, Southern Portugal. 

Therefore, processes using supervised classifications for several agro-forestry activities 

and to test the recent SENTINEL 2A satellite images are developed. Then biophysical 

suitability maps and expected/potential productivity maps are created. 

The remainder of this article is as follows. In section 2 the methodological 

approach is presented. In section 3 the study area is analysed. In section 4, some 

statements to the available satellite imagery and to the LUCAS survey is made. In 

section 5 the empirical implementation procedures are discussed. Finally, in section 6 

the results and discussion are presented, and in section 7 the concluding remarks are 

made. 
 

2. METHODOLOGICAL APPROACH 
 Figure 1 presents the structure of the methodological approach proposed, which 

comprises three main steps. The first step is a supervised classification of agricultural 

and forestry uses, taking advantage from LUCAS observations as "training fields". The 

second step aims mapping the biophysical suitability of agricultural and forest activities. 

Finally, the third step where the expected productivity of agricultural and forestry 

activities are calculated.  

 
Figure 1– The methodological approach 



1218    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

4 
 
 

According to previous studies (Congalton, 1991; Jeon et al., 2004; Martins, 

2012; Graciani et al., 2003, Gabriel, 2013; Congedo, 2015) one considered the 

following phases of implementation to develop the supervised classifications: 

1) Collection of all the available information and selection of the most adequate 

according to the objectives of the study;  

2) Defining the “training fields” using the LUCAS survey samples as references, 

and addition of new ones using also the empirical knowledge of the analyst;  

3) Defining the spectral signatures and implementing the supervised 

classification algorithm, which is able to provide better results, since it may include the 

minimum distance algorithm, maximum likelihood algorithm or the spectral angle 

algorithm; 

4) Validation by using confusion matrixes, training fields and reality knowledge. 

 

For developing the biophysical suitability maps, we consider that spatial 

decision problems typically involve a large set of feasible alternatives and multiple, 

conflicting and incommensurate evaluation criteria (Malczewski, 2006). The procedures 

for tackling spatial multi-criteria problems involve three main concepts: value scaling 

(or standardization), criterion weighting, and combination (decision) rule (Malczewski 

and Rinner, 2015).  

Therefore, for constructing the biophysical suitability maps, a spatial raster 

model is proposed, which combines the several criteria to be considered in a biophysical 

suitability analysis. This model tries to present a reality that cannot be directly observed, 

since we can only observe each criteria individually (Trocado, W.D.). In GIS that 

representation is made by the combination of several spatial information layers to 

generate a final biophysical suitability map.  These models and their development are 

detailed in various authors such as Trocado (S.D.) and McCoy and Johnston (2001). 

These authors divide the construction and implementation of these models in several 

phases: 1) Stating the problem; 2) Breaking the problem down; 3) Exploring input 

datasets; 4) Performing analysis; 5) Verifying the model’s result; 6) Implementing the 

result. 
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In practice, after normalizing all criteria in a same scale (eg. 1 to 5), biophysical 

suitability maps can be obtained from the sum of all criteria, such being shown in the 

following formulation for a pixel p: 

                                               




C

c

p
c

p CIPC
1                                                  (1) 

Where pPC is the biophysical suitability in pixel p and CI is the suitability 

criterion c in the pixel p.  

The potential/expect productivity maps are constructed by redistributing the 

regional productivities according to known variation on the criteria used in the spatial 

analysis raster model.  

 

3. THE STUDY AREA 
The Algarve region in the south of Portugal with an area of 4996.8 km2 and 

composed by 16 municipalities was selected for implementing this study (figure 2). 

Two pilot areas were chosen to implemented some specific types of supervised 

classifications: Silves municipality (pilot area 1) and a set of parishes from the Tavira 

Municipality: Luz, Santa Luzia, Santiago Santo Estevão e Santa Maria, and will be 

called simply as Pilot area 2.  

The pilot area 1-Silves has about 680.1 km2 and it was divided in 2009 in 8 

parishes which were later reduced to 6, while the pilot area 2 has less than half of this 

area. In the Algarve region, as in both pilot areas considered, there are several 

biophysical contrasts both on the littoral, which shows some heterogeneity, and inland 

with lesser fertile areas and higher slopes (Xavier et al., 2016a).  

In the Algarve region there are also several areas in demographical decline, 

mainly inland (Xavier and Martins, 2010). In this area permanent crops have a great 

importance, namely the citrus (Valente, 2013; Xavier and Freitas, 2014). Also inland 

there is a considerable relevance for forest activities in terms of area, where Quercus 

Suber and Arbutus Unedo have a great relevance in several areas, where the soils are 

poor and mainly from the family Ex. 
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Figure 2– The study area 

 

4. THE AVAILABLE SATELLITE IMAGERY AND THE LUCAS 

SURVEY 
There are available several sources of free satellite imagery with moderate 

resolution. For the scientific community we must highlight the following: the 

LANDSAT data and the SENTINEL 2 data. 

LANDSAT is a set of multispectral satellites developed since the early 1970’s 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) (Congedo, 2015) and is very 

used for environmental research. 

Several satellites were launched through time following this initiative, including 

LANDSTAT 5 and 7. LANDSAT 8 is a continuity Mission on February 11, 2013. It 

contains the push-broom Operational Land Imager (OLI) and the Thermal Infrared 

Sensor (TIRS). OLI collects data with a spatial resolution of 30 meters in the visible, 

near-IR, and SWIR wavelength regions, and a 15-meter panchromatic band (USGS, 

2015). Today, the Landsat 7 and Landsat 8 satellites both orbit the Earth at an altitude 

of 705 Kilometres in a sun synchronous orbit (USGS, 2015), although LANDSAT 7 has 

some operational problems (USGS, W.D.). 

The Sentinels are a fleet of satellites designed specifically to deliver data and 

imagery that are central to the European Commission’s Copernicus programme (ESA, 

W.D.). This is a step change to manage the environment, understand and tackle the 

effects of climate change (ESA, W.D.). 
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The SENTINEL 2 is a multispectral satellite developed by the European Space 

Agency (ESA) in the frame of Copernicus land monitoring services, which acquires 13 

spectral bands with the spatial resolution of 10m, 20m and 60m (Congedo, 2015). The 

SENTINEL 2A was launched on 23 June 2015 (ESA, W.D.). Figure 3 presents an 

example of the quality of the resolution images for agricultural management. 

 
Figure 3- Example of e true colour SENTINEL 2A image 

(Source: ESA, SENTINEL 2A, 17-02-2016) 

 

Other source of information is the LUCAS (Land Use/Cover Area frame 

Statistical survey), which may be used for the definition of training fields in a 

supervised classification. It’s a collection of land cover/land use, agro-environmental 

and soil data in a point frame, i.e. by field observation of referenced points, using field 

form and by taking several photographs (EUROSTAT, 2013) and it normally has a time 

frame of around 3 years. The LUCAS survey is co-ordinated by the Statistical Office of 

the European Commission (Eurostat) and executed in the territory of all EU Member 

States for all kinds of land uses using a two-stage sampling design, having the first level 

a regular grid with a size of 18 × 18 km (Kempen et al., 2005). In 2012 around 271,000 

points were visited by the field surveyors and in the Algarve region more than 400 

survey units were identified.  

 
 

5. EMPIRICAL IMPLEMENTATION 
 As was stated before in the section dedicated to the methodological approach, 

the framework proposed comprises the following three steps: a supervised 
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classification, mapping the biophysical suitability, and calculate the productivity of 

activities in the territory. 

Therefore, for implementing the supervised classification process several aspects 

had to be defined, namely the choice of training fields and the satellite images to be 

used. 

The training fields selected for implementing the supervised classification 

process considered the information of the LUCAS survey for an initial definition. This 

basis may be used in part or totally for supervised classifications depending on the 

objectives and classes considered. In this study, not all the identified training fields from 

the LUCAS survey were used. Then, the “training fields” were also selected based on 

empirical knowledge. Figure 4 depicts the training fields considered. 

 
Figure 4- The training fields used in the supervised classification 

 

The LANDSAT 8 image used for the supervised classification of the Algarve 

region is from 29 June 2013 and from 31 May 2014. In the Silves pilot area a 

LANDSAT 8 image from 29 June 2013 was used. The LANDSAT images were 

obtained from the NASA system by using the Earth Explorer: 
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http://earthexplorer.usgs.gov. As regards to the second pilot area, which includes the set 

of parishes from the Tavira municipality, a SENTINEL 2A image from 17 February 

2016 was used. The SENTINEL 2A image used was obtained from 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/. 

The supervised classifications developed focused on real data needs and the need 

of having a more detailed distribution of some crops for other studies. 

The implementation of the approach was made using QGIS and the Semi-

Automatic Classification Plugin (SCP) developed by Congedo (2015) based on the use 

of the Minimum distance algorithm and the Maximum Likelihood algorithm. Although, 

the Spectral Angle Algorithm was also tested. 

Regarding the biophysical suitability maps, the criteria to be used were selected 

by experts and scholars, and they are different according to the crop considered. The 

information sources used include the following: soil cartography at a 1:25.000 from the 

IDRHA (Hydraulic, Rural Engineering and Environment Institute); a digital terrain 

model with a cell size of 25 m provided by the ICNF (Institute for Nature Conservation 

and Forests), maps of slopes, aspect, hypsometry derived at the same resolution; 

cartography of the Environment Atlas regarding temperature, total precipitation, 

insolation, hoar-frost, number of days with rain. The sources from the environment 

Atlas have a limited resolution, but the information available regarding these subjects 

was scarce. 
From the COS 2007 classes regarding urban areas aquatic, humid and other 

improper were excluded. Also areas without climatic suitability, namely by the 

influence of winds and other were also excluded in some kinds of crops such as the 

citrus. Areas with certain soils without suitability were also excluded from several 

crops, as well as for the crops with slope limitation. For forest activities we also limit 

them to the actual area of forest and shrubs. 

Each criteria was reclassified in terms of suitability. Each criteria was ranked in 

a five classes scale ranging from 1 (less suitable) to 5 (maximum suitability), for several 

crops, while in some crops due to limitations, this rank was from 1 to 4. 

The biophysical suitability maps were developed in a raster model using QGIS 

and GRASS GIS. The final maps were made using a simple additive model. The 

different types of suitability were divided in: Very low, Low, Median, High and Very 
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high. Limits for each class resulted from a detailed analysis. Figure 5 depicts the 

procedures for the implementation of the suitability maps using as example the citrus 

crop. 

 
Figure 5- The technical construction process of the suitability map for the citrus crop 

  

Finally, the productivity maps are potential/ expected productivity maps and 

result from the redistribution of the regional average productivities according to 

expected variation of experts in some biophysical conditions as well as information 

from previous studies and bibliographic references. Sources such as Firmino (1979) 

were also consulted and provided variations for cereals productions according to soils. 

Therefore, the production maps are limited to some criteria such as soils, slope and 

aspect. For the forest activities such as Quercus Suber and cork production, information 
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from the GPP (Policy and Planning Cabinet) was used regarding production and a 

density of 170 trees per hectare.  
 

6. RESULTS AND DISCUSSION  
6.1. SUPERVISED CLASSIFICATIONS 

 The process of supervised classification for several important crops and land 

uses was carried out for the Algarve and the pilot areas mentioned before.  

For the Algarve, some examples of the supervised classifications carried out are 

presented in figure 6 for the LANDSAT 8 in 2013 and 2014. In detail, the first map of 

the figure 6 is focused in the citrus crop in 2013. The second regards the location of the 

different types of permanent crops in 2014, while on the third is focused on determining 

the location of the Pinus Pinea in 2014.  

Validation of the results was carried out. In the first example presented, the 

overall accuracy and for the citrus was around 74%. For the supervised classification 

carried out to identify several general types of permanent crops using the maximum 

likelihood algorithm, the overall accuracy was 55.5%. For the last map, the supervised 

classification of the 2014 imagery has used the minimum distance algorithm, being the 

overall accuracy 55.1% and for the Pinus Pinea, it was 38.1%. 
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Figure 6 – The supervised classifications carried out for the Algarve 

(source: model results) 
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 Results for the Silves municipality (pilot area 1) are presented next (figure 7) 

with focus on the citrus crop using the 2013 LANDSAT 8 imagery. Comparison with 

real satellite image, aerial photographs and empirical knowledge, shows a satisfactory 

consistency. Validation using the training fields shows an overall accuracy superior to 

70% and a 74.6% accuracy for the citrus crop.  

 

                   True colour                         Sup. Classification-Min. Dist. algorithm 

 
 

Figure 7– The supervised classification  and the true colour image-LANDSAT 8-2013 
(source: model results) 

 

 The results using the second pilot area and the SENTINEL 2A image are 

presented in figure 8. Comparison between the real image and the supervised 

classification can be made, and the analysis aerial photographs shows that results tend 

to be generally consistent. Also, an overall accuracy of 58% was obtained using the 

training fields. Results seem promising and show that this new source of information 

with a higher resolution may be a good starting point for analysing agricultural land use 

with more detail. This type of results may be a source of information for developing the 

model proposed by Xavier et al. (2016a) at a municipality level, being improved further. 
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                   True colour                         Sup. classification-Max. Lik. algorithm 

 
 

Figure 8– The supervised classification  and the true colour image-SENTINEL 2A-2015 
(source: model results) 

 

6.2. THE BIOPHYSICAL SUITABILITY MAPS 

Examples of the biophysical suitability maps developed are presented in figure 

9. These results show the areas with suitability for developing citrus crops and that there 

are several areas with high suitability which may be used further by the farmers. These 

are mostly in the near littoral area in the so called “Barrocal”. Basically, the inland has 

no biophysical suitability for this crop. 

In the case of cereals there are just a few areas with high suitability, while the 

most common class is of median potential. Inland, classes are mostly of low and median 

suitability. The contrasts of horticultural crops have some similarities with cereals, and 

it’s possible to identify some high and very high potential in the south areas near the 

littoral. Finally, regarding to the Quercus Suber allocation, results show that there are a 

dominance of areas with a median potential. The areas with high potential seem to be 

located in the Caldeirão and Monchique areas. However, this analysis should be careful, 

since the climate data used has a low resolution and are from the Environment Atlas 

Information. In addition this kind of allocation is limited to the area of Forest and 

Shrubs identified in the COS 2007, being not considered the other areas. 
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BIOPHYSICAL SUITABILITY 

 

 

 
 

Figure 9– The biophysical suitability maps 
(source: model results) 
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6.3. THE PRODUCTIVITY MAPS 

 The potential/expected productivity was calculated for several crops and the 

results are presented in the figure 10. Note that not all the biophysical criteria 

considered in the elaboration of the biophysical potential maps were integrated since 

information is lack regarding the main general variation of production (or general 

breaks), being considered mostly the following ones: aspect and soils. 

Based on these criteria one is able to identify some major contrasts regarding the 

several crops. In the example of the citrus it seems to be coincident the highest 

productions with the areas of highest biophysical suitability. In soft wheat and cabbage, 

the most representative crops in their groups, contrasts are also seen between the littoral 

and inland, with lower expected productivities.  Also, we must highlight that in the case 

of cork production, it seems to be a more homogenous distribution. 

 

6.4. DISCUSSION 

 The methodological approach using the recent satellite imagery is a good tool 

for agricultural planning and analysis. It may be used for a general comparison with the 

biophysical potential maps created, namely by observing if the potential is fulfilled. The 

information provided by supervised classifications may be then included in the model 

proposed by Xavier et al. (2016a) and improved further. The analysis of the SENTINEL 

2A imagery and the supervised classification carried out is of great value for 

agricultural analysis in spite the errors that may be identified. However, there are some 

issues that still need a careful discussion.  

An issue regards the several classes used and subdivisions (microclasses) 

considered (Congedo et al., 2015), since the ones chosen were in agreement with the 

agricultural census, but still revealed some heterogeneity among them. A better division 

will surely improve the results and the required data have to be discussed.  
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PRODUTIVITY 

 

 

 

 
Figure 10– The potential/expected productivity maps 

(source: model results) 
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 The research developed in this paper also approached a way for creating 

suitability maps for different crops in the form of biophysical suitability maps. The 

methodological approach developed considers equal weights for the different criteria. 

However, that’s not the reality, and different weights can be attributed to each criteria, 

which needs to be better defined in the methodological approach. Hence comparison 

matrixes used by the Analytical Hierarchal (AHP) process may be a good solution or 

the Extended Goal Programming approach, which has the great advantage in identifying 

the majority and minority consensus (González-Pachón and Romero, 2007; Diaz-

Balteiro et al., 2009; Xavier et al., 2016b). 

 Other issue to analyse regards the relation between the areas with biophysical 

suitability and the areas actually used by the farmers or landowners. Preliminary studies 

for citrus show that farmers follow a logical allocation and tend to have their crops in 

the areas that offer the best biophysical conditions for them. This rational needs a 

further analysis. 

Biophysical suitability maps may have a considerable value for farmers, namely 

for providing an informative and logical choice of crops. However an important 

question arises related to the best way to insert this information for improving the 

allocation of future projects. 

 This study used information from the Environment Atlas, which has a limited 

resolution and it’s not up-to-date. However the Regional Bureau of the Ministry of 

Agriculture (DRAPALG) has a network of meteorological stations. Therefore, in the 

future this set of information should be considered to better derive maps. 

 Finally, the expected/potential production maps presented in this work are 

limited due the lack of knowledge about variation on criteria. 

 

7. CONCLUDING REMARKS 
This paper showed that the use of freely available satellite imagery may be very 

interesting for the analysis of agricultural and forest areas, since it allows the 

development of supervised classifications. In spite the limitations, prior information 

may be used, such as in the approach proposed by Xavier et al. (2016a). The more 

recent SENTINEL 2A satellite imagery offers a great possibility at this level, since it 



Atas  Proceedings    |    1233

 Gestão dos processos, recursos e problemas ambientais no sector agrícola e no mundo rural  P02

19 
 
 

has a greater resolution and a good periodicity. The approach proposed is a good tool 

for agricultural and forest management and should be used in these studies.  

 The biophysical suitability maps presented in our work are a relevant source of 

information that may be used in agricultural projects and are a good complement for the 

soil capacity cartography, which is only directed for cereals production. The production 

maps may be a complement with information provided, and will allow a good spatial 

distribution of the results presented in the statistics. To improve these preliminary 

results and to develop better and more consistent cartography, new researches are being 

carried out with the help of experts and technicians. 
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RESUMO 

A fronteira agrícola do nordeste brasileiro vem se expandindo nas ultimas decadas; e, no 
sudoeste do Piauí, uma região assolada pela miséria e pela fome históricas, não é 
diferente. O cultivo de monocultura, apregoado pela Revolução Verde desde o século 
passado, vem causando impactos negativos nos ecossistemas e na biodiversidade. Ao 
mesmo tempo, esse modelo, ameaça a segurança alimentar e nutricional de comunidades 
rurais e urbanas, pois desestimula a produção de alimentos e tampouco há preocupação 
com a questão ambiental ou o desenvolvimento sustentável. Essa pesquisa bibliográfica 
e de campo buscou explorar este paradoxo da agricultura contemporânea, que prioriza as 
commodities agrícolas, o baixo valor agregado e a concentração de renda. Faltam 
políticas públicas que incentivem a conservação da riquíssima biodiversidade do cerrado 
(savana brasileira) de modo a promover e repensar um desenvolvimento que concilie o 
crescimento econômico, a preservação ambiental e a qualidade de vida de maneira mais 
igualitária sem fome e desnutrição. 
 

Palavras-chave 

Commodities agrícolas, segurança alimentar e nutricional, savana brasileira. 

 

INTRODUÇÃO 

Alimentar-se, para o ser humano, é condição essencial para garantir uma vida 

em condições de saúde e bem estar, e também expressão de culturas, miscigenações e da 

biodiversidade de um território. O Brasil, também caracterizado pela sua dimensão 

continental, é um dos países com maior riqueza em biodiversidade do mundo, com 

cinco biomas entremeados por ecossistemas complexos, e grandes extensões de terras 

férteis. Mesmo assim, contando com extensas áreas agricultáveis e biodiversidade, parte 

significativa de sua população sofre com fome e desnutrição. 
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Os dramas da fome e da desnutrição, de ampla recorrência histórica, 
constituem problemas crônicos de insegurança alimentar enfrentados pela 
população, fortemente associados à pobreza e à desigualdade distributiva 
estrutural de nossa sociedade. Ademais, o desenvolvimento científico e 
tecnológico, permanentemente incorporado à estrutura de produção e 
consumo de alimentos, adiciona a cada dia novos riscos e incertezas a estes 
‘velhos’ problemas, tais como as preocupações com a qualidade sanitária e 
nutricional dos alimentos e as relacionadas à conservação e controle dos 
recursos fitogenéticos. (PESSANHA, 2002, p.6) 

 
 São muitas as implicações, principalmente para a segurança alimentar e 

nutricional, do avanço da agricultura de grãos nas terras planas do Cerrado, ocupa 

grande porção do Brasil. Avança há mais de uma década em direção norte e nordeste 

numa das regiões de maior biodiversidade do planeta. Devido a sua grande riqueza 

biológica, esse bioma é considerado um dos mais ricos e ameaçados na atualidade pelo 

avanço do agronegócio baseado na monocultura. Deste modo, as comunidades 

tradicionais e toda sua sociobiodiversidade está ameaçada por uma forma de produção 

insustentável.  

 
As aceleradas mudanças assistidas na atualidade, caracterizadas pela 
reestruturação do sistema produtivo agrícola, fundamentadas no meio 
técnico-cientifico-informacional e articuladas hegemonicamente pelo capital, 
coloca em xeque os modus vivendi cerradeiros com sua base de saberes 
únicos. Isso porque, esse processo vem suplantando a diversidade ecológica, 
substrato usado como palco, no qual historicamente acontece a vida desses 
Povos. Deste modo, o capital vem anulando o fenômeno da criação da vida 
nas suas múltiplas manifestações. (OLIVEIRA,.R.M.et al. 2012, p.166) 

 

O estado do Piauí inseriu-se no cenário agro econômico, com destaque à sua 

região sudoeste, que faz limite com os estados do Tocantins, Bahia, Maranhão que, há 

mais ou menos tempo, também abriram suas terras para os sistemas de produção de 

monocultivo. Um dos municípios dessa região1 é Bom Jesus, caracterizado por uma 

topografia diferenciada, de vales margeados pelos altos platôs piauienses, com extensas 

áreas relativamente planas, localizadas nos topos das serras e entre elas destaca-se a 

Serra do Quilombo, uma das maiores áreas plantadas após o desmatamento do cerradão 

e do campo cerrado.  

                                                             
1 Conhecida como Chapada das Mangabeiras. 



Atas  Proceedings    |    1237

 Gestão dos processos, recursos e problemas ambientais no sector agrícola e no mundo rural  P02

3 

 

Bom Jesus é considerado como a última fronteira agrícola do país, com vistas a 

desenvolver, estritamente, o agronegócio2, que segue com os pressupostos da Revolução 

Verde e sua herança incerta, pois os seus impactos ambientais e sociais não são 

avaliados ou mensurados. Assim, os passivos e impactos ambientais são repassados à 

sociedade de forma geral.  

A proposta deste artigo é apresentar alguns dados do setor agrícola alinhados a 

outros sobre a produção de grãos em dois municípios do sudoeste do Piauí: Bom Jesus e 

Uruçuí, e mostrar que, segundo o tripé da sustentabilidade (equilíbrio entre economia, 

sociedade e ambiente), se o agronegócio é economicamente viável, ele é socialmente 

injusto e ecologicamente incorreto, pois está na contramão do desenvolvimento 

preconizado por Veiga (2012) das práticas agrícolas que suprem as necessidades básicas 

de produção e consumo de alimentos como a agricultura tradicional, familiar ou a 

agroecologia que aliam o uso da terra à proteção da biodiversidade.  

 

O AGRONEGÓCIO E O PARADOXO DO CRESCIMENTO DO PIAUÍ  

O Cerrado possui uma área de aproximadamente dois milhões de km2 (24% do 

território nacional), sendo o segundo maior bioma do país. Ocupa a porção central do 

Brasil, uma das regiões de maior biodiversidade do planeta e, devido à sua grande 

riqueza biológica, é um dos hotspots
3 mundiais, ou seja, um dos biomas mais ricos e 

ameaçados. Caracteriza-se como uma formação do tipo savana tropical, apresentando 

fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO; 

WALTER, 1998). 

 O agronegócio baseado na produção de soja caracteriza-se por ser uma atividade 

agrícola que visa atender a indústria internacional de produção e comercialização de 

                                                             
2 O Agronegócio (agribusiness), segundo o "Estatísticas do meio rural 2010-2011”, é o conjunto de 
negócios relacionados à agricultura do ponto de vista econômico.  Divide-se em três partes: a) a de 
negócios agropecuários propriamente ditos (ou de “dentro da porteira”) que representam os produtores 
rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores; b) os negócios à montante (ou “da pré-
porteira”) aos da agropecuária, representados pela indústria e pelo comércio que fornecem insumos para 
os negócios agropecuários; c) negócios à jusante (ou “pós-porteira”) que são aqueles em que se compram 
os produtos agropecuários, os beneficiam, os transportam e os vendem para os consumidores finais. 
3 É um conceito que foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers para designar toda área 
prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. É considerada 
Hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas (não são encontradas em nenhum outro 
local) de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. 
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ração animal. Assim, os grãos produzidos são exportados in natura, e como não são 

transformados no Brasil, há uma perda considerável na geração de emprego e renda e, 

portanto, de desenvolvimento social e tecnológico. São commodities, pela característica 

da produção uniforme, e por não passar por processo industrial, ou seja, o Brasil em 

pleno século XXI ainda é produtor de matérias-prima para exportação, como há 500 

anos. Podemos concluir então, que o agronegócio está pautado apenas no crescimento 

econômico, mas não no desenvolvimento, quando compreendido como possibilidade de 

realização das capacidades humanas, ou seja, o conjunto das coisas que as pessoas 

podem ser ou fazer na vida (VEIGA, 2012, p.24). 

  Outra característica do agronegócio são os altos investimentos em insumos -  

mecanização, fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas, sementes geneticamente 

modificadas -  e a total dependência do produtor em relação aos fornecedores de 

insumos, como a Monsanto, que alia seus lucros também à cobrança de royalties. Esta 

empresa multinacional encontrou no sudoeste do Piauí características topográficas 

(terrenos planos), edáficas e climáticas ideais com estação chuvosa suficiente para 

garantir a boa produtividade e retorno certo ao investimento que recebe largo 

financiamento dos bancos públicos, como o BNDES. Para o cálculo do custeio da 

produção, que gera lucros expressivos, deveriam ser computados os serviços ambientais 

que são utilizados para a produção: o ar, o solo, a água, a energia solar e (a perda da) 

biodiversidade. Outros países, como a Holanda, por exemplo, já os incorporam aos 

custos de produção. 

 Segundo Oliveira et al. (2012, p. 168) "o capital monocultor e monopolista 

presta desserviços ambientais ao cerrado e segue erodindo os valores socioculturais e a 

diversidade da vida biológica, por seu turno, os Povos Cerradeiros produzem 

biodiversidade na medida em que harmonizam com ela". 

 Assim, deveriam ser computados na produção, custos que levariam em conta o 

preço justo da terra (que foram adquiridas no Piauí a preços irrisórios) e também a perda 

do solo e da fertilidade pelo vento e água, pois o solo permanece descoberto durante 

meses; a perda de nutrientes pela lixiviação; a perda da biodiversidade e o impacto da 

supressão de vegetação na fauna e na própria flora4; a erosão cultural nas comunidades 

tradicionais; a sazonalidade da oferta de empregos'; o êxodo rural; a destruição das 

                                                             
4 Referencia aos conceitos da ecologia florestal e sucessão de espécies florestais. 
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nascentes; a poluição dos brejos e rios por agrotóxicos e fertilizantes químicos causando 

eutrofização; a retirada de madeira das reservas legais para usos diversos. 

 O estado do Piauí, diferente de todos os demais estados da federação, apresenta a 

menor estimativa da população urbana de 61,9% em relação à rural de 38,1%. Assim, a 

cada 1977 pessoas que moram na zona urbana, 1216 vivem no meio rural, sendo que a 

média brasileira da estimativa da população no meio rural é de 16%, podendo-se inferir 

que há uma opção/aderência do piauiense à vida rural, demonstrando a ligação do 

piauiense às atividades do campo, mesmo enfrentando dificuldades pelo avanço e a 

escala de produção de soja cultivada pelos grandes produtores. 

Continuando e, em consonância com os dados anteriores, o nordeste é a região 

que apresenta a maior proporção de ocupados em atividades agrícolas, 29,6% superior à 

média brasileira de 17,0% (DIEESE, 2011, p.101). A região se destaca também quando 

observada a distribuição dos trabalhadores em atividades agrícolas para o próprio 

consumo de 26,4%, sendo a média brasileira de 24,1%, e a menor em emprego 

permanente com 10,4%, enquanto a média nacional é de 16,8% (DIEESE, 2011, p.102). 

Analisando ainda o mesmo documento, verifica-se que, em relação à 

remuneração média mensal do pessoal ocupado na agropecuária no Brasil, consideradas 

as diferentes fontes de rendas no setor, as que mais se destacam são pecuária e 

exploração florestal em 2009, com o valor de R$725,00, em segundo lugar a apicultura5 

e sericicultura com R$638,00. A lavoura temporária, onde se insere a sojicultura, 

possibilita renda de R$355,00 (DIEESE, 2011, p.131). 

Em relação à distribuição da quantidade produzida de soja pela agricultura 

familiar tem-se 15,7% e pela agricultura não familiar 84,3%, valor que supera todas as 

outras culturas, o que evidencia a sojicultura como agronegócio (DIEESE, 2011, p.185).  

Acrescenta-se, ainda, que o complexo da soja se destaca na balança comercial 

dos produtos do agronegócio brasileiro com pouco mais de 17 bilhões de dólares 

exportados em 2010, superando outros setores como o sucroalcooleiro e de carnes que 

exportam cerca de 13 bilhões cada. Os produtos apícolas representam 60 milhões de 

dólares no mesmo ano, mais modesto, mas que ao contrário de impactar, presta serviços 

                                                             
5 Destaca-se a produção de mel no nordeste que apresentou taxa de crescimento da produção em dez anos, 
entre 1999 e 2009 de 435,36%. Saltou de 2.795t em 1999 para 14.963t em 2009. No mesmo período a 
região Sul, então a maior produtora passou de 11.869t para  16.501t, aumento de apenas 39%. 
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ambientais pois a produção de mel está diretamente relacionada à polinização das flores 

e aumento de produtividade dos frutos (DIEESE, 2011, p.242-3).    

No Distrito Federal, região Centro-Oeste do Brasil, reconhecida também pela 

expressiva produção de grãos no cerrado, teve, desde o início de julho de 2013, lançado 

o período conhecido como "vazio sanitário da soja", recomendação que se estende por 3 

meses com vistas ao manejo para combater a ferrugem asiática, que causa grandes 

prejuízos nas lavouras brasileiras. Ao se eliminar todas as plantas de soja do solo, 

espera-se reduzir ao máximo a proliferação do fungo causador da ferrugem asiática. A 

doença é disseminada pelo vento, causada por um fungo parasita, Phakopsora 

pachyrhizi, que sobrevive apenas em plantas vivas e não é transmitido via semente. É 

possível deduzir, pela extensa proliferação do fungo no país, que as aplicações de 

fungicidas em dosagens normais (que elevam o custo da produção) não causam mais os 

efeitos esperados do controle da doença. 

 Seguem dados colhidos do IBGE (2010, 2014) para algumas lavouras 

temporárias, nos dois municípios do nordeste do Piauí que tem se destacado pela 

produtividade, dentro desse paradigma. 

Tabela 1: Quantidade de cereais produzidos em Bom Jesus e Uruçuí (em 

toneladas) 

Cereal 

Quantidade 
produzida (t) em 

2010 

Quantidade 
produzida (t) em 

2014 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

2010 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

2014 

Uruçuí 
Bom 
Jesus 

Uruçuí 
Bom 
Jesus 

Uruçuí 
Bom 
Jesus 

Uruçuí 
Bom 
Jesus 

Arroz (em 
casca) 

5.935 3.648 11.329 2.533 1.404 977 1.656 1.771 

Milho (em 
grão) 

88.475 13.781 313.865 42.523 7.718 4.735 7.132 5.566 

Soja (em 
grão) 

237.977 69.390 250.718 142.095 2.489 2.003 2.250 2.140 

Fonte: IBGE (2010, 2014) 

 Para o município de Bom Jesus, verifica-se na Tabela 1, que a produção da soja 

em grão passou de mais de 69 mil toneladas em 2010 para pouco mais de 140 mil em 

2014, um aumento de aproximadamente 104% na quantidade produzida, e pode-se 

inferir o, aumento de área plantada. Outro dado que se destaca é o rendimento médio do 

arroz em Bom Jesus, que salta de 977 kg/ha em 2010 para 1.771 kg/ha em 2014. 
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 Mas esta produtividade, acima da média nacional (e que na safra de 

2009/2010 foi de 2.941 kg por hectares) precisa ser confrontada com as consequências e 

alguns dos impactos negativos para a região: 

• concentração de renda e de bens de consumo pelos proprietários dos projetos, 

como são chamadas as áreas plantadas;  

• perda irreversível de biodiversidade e de fertilidade do solo;  

• esgotamento dos recursos hídricos ou poluição dos mesmos por agrotóxicos e 

fertilizantes químicos;  

• erosão cultural de uma população historicamente carente de políticas públicas 

inclusivas e coerentes com a realidade, para convivência com o semiárido; 

• estradas intrafegáveis na maior parte do ano, quase sem manutenção e sem 

segurança, aonde ocorrem acidentes com grande freqüência; 

• exploração imobiliária para casas, terrenos e terras; 

• aumento da demanda por serviços básicos (saúde, educação, saneamento básico, 

moradia, transporte), que continuam muito deficientes ou são inexistentes, 

como no caso do saneamento. 

Apesar do exposto, o governo do estado usa de mecanismos estatais de 

financiamento: munido de incentivos financeiros e tecnológicos para os "projetos", 

institui políticas de favorecimento à obtenção de vastas áreas de terra para a produção 

de grãos, forçando a especulação do preço da terra agrícola no sudoeste do Piauí, fato 

que consolidou a histórica concentração da estrutura fundiária e de renda, como o 

território denominado MATOPIBA6. 

Os números que demonstram o crescimento da produção no cerrado são bastante 

expressivos. Segundo os dados da CONAB (2016), a soja apresentou na safra de 

2014/15 um aumento de 676,15% na área plantada em relação ao ano de 2001/2002. A 

produtividade obtida em 2014/2015 foi de 2.722 kg/ha valores bem acima da 

produtividade em 2001/2002 dada por 1.050 kg/ha. Em 2015/2016, o município de Bom 

Jesus teve mais de 53.244 hectares de área plantada de soja, saindo de pouco mais de 1 

                                                             
6 Segundo a EMBRAPA, a expressão MATOPIBA foi criada com as iniciais dos estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia para designar uma realidade geográfica que recobre parcialmente os quatro 
estados mencionados, caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias 
modernas de alta produtividade. 
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mil hectares em 1998. Como "área possível para uso futuro" são mais 45 mil hectares 

para a sojicultura.  Na cidade de Uruçuí, foram plantados 112.727 hectares de soja na 

safra 2015/2016. A evolução do cultivo da soja no estado do Piauí saiu de 10 hectares 

em 1982 para mais de 673.700 hectares em 2014/2015. 

Nesse ínterim, aparato tecnológico utilizado dispensa qualquer princípio ético e/ou 

estético de proteção ao meio ambiente ou o preconizado pelo desenvolvimento 

sustentável discorrido por Ignacy Sachs há mais de quatro décadas. As sementes 

transgênicas são largamente utilizadas, pois o governo federal desconsiderou o princípio 

da precaução ao permitir o seu uso, assim, assumiu riscos potenciais que, hoje, no 

estado atual do conhecimento científico e tecnológico, não podem ser ainda 

identificados.  

 A disputa judicial pela cobrança dos royalties pela Monsanto pela soja Roundup 

Ready
7 é um tema que merece estudo, pois levanta a seguinte questão: até onde vai o 

interesse da empresa em garantir seus lucros contradizendo a necessidade de aplacar a 

fome mundial. Os cultivos transgênicos atualmente plantados, como soja e milho, se 

destinam à alimentação animal, produção de ração. Ao contrário do que se pensa e do 

que se fala e divulga, a soja não é uma boa fonte de proteína para os seres humanos, 

pois tem baixa biodisponibilidade, a não ser que seja consumida como na culinária 

oriental, transformada por processos como a fermentação em missô, shoyu, tofu a partir 

de grãos seguros, não transgênicos.  

 Esse polo de crescimento é calcado em investimentos maciços e alta tecnologia 

nos insumos utilizados e apregoados desde a Revolução Verde8. No entanto, 

reproduzem formas superadas, ou seja: insustentáveis, limitadas, predatórias do 

ambiente, com a mesma justificativa de alimentar a crescente população humana, 

vencer a fome no planeta. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

                                                             
7 O plantio e comércio da soja Roundup Ready, patenteada pela Monsanto, foi aprovada no Brasil pela 
Comissão de Biossegurança em 1998, mesmo sob protestos de entidades científicas e civis. 
8 O termo Revolução Verde surge no período em que os países vencedores da 2º Guerra Mundial, na 
década de 40, e as grandes indústrias de armamento buscaram alternativas para manter os grandes lucros 
obtidos no período de conflito. Estes países encontraram na agricultura uma maneira de empregar todos 
os serviços tecnológicos desenvolvidos na guerra para manter a atuação no mercado. As empresas da 
alimentação iniciaram o plano de atender aos interesses de grupos capitalistas com a produção voltada 
para o mercado externo e com o uso intensivo de insumos industriais. É composta por elementos como o 
agronegócio, a monocultura, a produção para exportação, a exclusão social, a busca incessante por lucro, 
as transnacionais. 
http://historiaemprojetos.blogspot.com/2009/01/impactos-da-revoluo-verde.html 
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Alimentação - FAO afirmou que a fome mundial atingiria uma alta histórica em 2009, 

quando mais de um bilhão de pessoas passaria fome diariamente.  Portanto, o aumento 

de área plantadas e mesmo de produtividade, não mudaram em nada o quadro da fome 

no mundo. 

Um fato histórico praticamente desconhecido pelos brasileiros, mas que ilustra 

como a monocultura em extensas áreas pode ser desastrosa é o Dust Bowl, fenômeno 

climático que atingiu alguns estados centrais dos Estados Unidos, na década de 1930, e 

movimentou gigantescas massas de areia escura por mais de dez anos, sendo 

considerado um desastre econômico, social e ambiental que deve ser relembrado 

também como consequência do uso excessivo, em grandes extensões de terra, de 

práticas agrícolas que preconizavam o manejo intensivo dos solos planos para a 

monocultura de grãos e, por isso, guarda certa similaridade com nosso local de estudo.  

 Durante a catástrofe, grande parte da população camponesa migrou em busca de 

outras áreas onde pudesse morar e trabalhar, gerando disputas por terras, fome e 

miséria; foi considerado como um dos piores erros ecológicos na história e o resultado 

inevitável de uma cultura que, deliberadamente, conscientemente, centrou-se na tarefa 

de dominar e explorar a terra a qualquer custo dentro de uma política expansionista 

daquele país. O fato deu origem ao romance "Vinhas da Ira", de John Steinbeck, que 

narra o sofrimento de uma família que passa pelo grande êxodo rural que se estabeleceu, 

agravado pela Grande Depressão de 1929. 

Sob outro ponto de vista, as notícias geradas pelos meios de comunicação de 

massa sobre a evolução dos desastres naturais, nas últimas décadas, ou sobre as 

consequências da antropização exagerada e invasiva nos sistemas naturais, têm sido 

alardeadas insistentemente e não há mais segredos quanto a isso. Em pesquisa divulgada 

recentemente, afirma-se que em maio de 2013 foi atingido o recorde de concentração de 

dióxido de carbono no ar, 400 partes por milhão -- e este patamar deve ser comum nos 

próximos anos. Mas na prática, ele significa a redução na produção agrícola de 

alimentos como o arroz, feijão, soja, milho e trigo, segundo pesquisadores do Cena 

(Centro de Energia Nuclear na Agricultura), unidade da USP (Universidade de São 

Paulo) em Piracicaba, São Paulo.  

Infelizmente, a velocidade é apenas a da informação numa "era tecnocentrica", 

pois a demora em tomar decisões, para se propor políticas públicas de estratégias e 
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táticas de sobrevivência e de qualidade de vida pode ser atribuída à crise de percepção 

da humanidade na contemporaneidade, crise também apontada por CAPRA (1996).  

Há dados no relatório “Estado do Mundo”, do WWI (World Watch Institute
9), de 

2011, que apresentam resultados de pesquisas realizadas durante 30 anos pelo Instituto 

Rodale, com sede nos Estados Unidos. Foram utilizadas técnicas de agricultura 

sustentável na produção de milho e soja. Elas trazem melhorias para o solo, 

beneficiando as plantações e a estabilidade climática. Verificou-se em ensaios de 

lavoura lado a lado que elas armazenam mais carbono no solo com o decorrer dos anos. 

Em uma análise destes ensaios de campo, o professor David Pimentel, da Cornell 

University, constatou que os métodos de agricultura orgânica produziam os mesmos 

rendimentos de milho e soja que a agricultura industrial, porém, com 30% a menos de 

energia, menos água e nenhum pesticida sintético. 

A necessidade de novas áreas de plantio, que caracteriza a "nova fronteira 

agrícola," se dá em grande parte pelo abandono de terras que têm sua fertilidade erodida 

e contribui por perpetuar a ideia - equivocada - de necessidade produção de alimentos 

em larga escala, tanto para aplacar a fome mundial, quanto pela necessidade de se 

expandir as fronteiras agrícolas para a geração de emprego e o desenvolvimento das 

regiões mais pobres do país. O cerne dessa discussão que deveria se tornar política 

pública, seria criar meios para superação das dificuldades em transporte, armazenagem 

e distribuição de alimentos, que consomem algo em torno de 40% da produção. O 

Instituto Akatu10 (2003) afirma que, aproximadamente 64% do que se planta no Brasil é 

perdido ao longo da cadeia produtiva, considerada inclusive a mesa do consumidor. 

Seria fundamental uma gestão pública de enfrentamento de tais problemas e que 

revertesse a cultura do desperdício.  

A BIODIVERSIDADE DA SAVANA À SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL  

 
 A relação entre o homem do campo, segurança alimentar, conservação dos 

recursos naturais e, portanto, da biodiversidade, foi muito bem descrita por diversos 

autores, principalmente sobre os conflitos advindos com o pacote “Revolução Verde” 

                                                             
9 http://www.worldwatch.org.br/ 
10 http://www.akatu.org.br/ 
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ainda não superados, que deixam vulneráveis camponeses e comunidades tradicionais, 

retirando dos mesmos a capacidade de agência e sobrevivência frente as alterações nas 

relações econômicas. 

Compelidos pela exiguidade de terras, os camponeses se vêem obrigados a 
fazer uso dos recursos naturais com técnicas que desenvolveram e estavam 
adaptadas a terras disponíveis em grande extensão. Os camponeses dos 
cerrados se vêem, hoje, desapropriados por um modelo que, por sua própria 
lógica, não democratiza seus benefícios, seja pela elevada magnitude de 
capital que exige aceder a todo o pacote tecnológico; seja pelas enormes 
extensões de terras; ou seja, ainda, pela diminuição de preços agrícolas que 
provoca, impedindo que cheguem ao mercado aqueles que estão abaixo do 
nível de produtividade médio, sempre rebaixado pelas grandes empresas do 
agronegócio. Por sua vez, esse modelo transfere para a sociedade como um 
todo e até mesmo para as gerações futuras sua enorme ineficiência energética 
global e seus danos ambientais diversos PORTO GONÇALVES (2004, p. 
223). 

 

Alerta-se também  para o fato de que têm sido desconsiderados os agravantes à 

degradação da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, ambientais e sociais na 

região. O que vem acontecendo - e que já aconteceu com tantas outras terras aráveis do 

Brasil que hoje estão abandonadas - é que, com o solo completamente nu, há o 

carreamento de sedimentos na época da chuva para os brejos - os riachos perenes, e 

consequente assoreamento e morte desses ambientes vitais para a flora e fauna.  

Os brejos compõem esse bioma e, a maioria de seus ecossistemas, têm estreita 

dependência hídrica, fundamentais para alimentar os cursos maiores e aquíferos. É onde 

se encontram as matas de galeria e outras formações vegetais que acompanham ou 

prescindem dos cursos d’água, como as veredas com seus solos hidromórficos, que são 

ecossistemas dominados por vegetação típica de solos alagados, marcados pela presença 

de buritizais, típico de terrenos baixos alagáveis (Igapós) e margem de rios, lagoas e 

igarapés protegidos por lei: 

 

Segundo a legislação brasileira, as Veredas (ecossistemas dominados por 
 vegetação típica em solos alagados, com renques de palmeiras Buriti - 
Mauritia flexuosa) são consideradas áreas de preservação permanente, 
 juntamente com as matas ciliares e demais formas de vegetação 
natural.  Assim, Buriti é um elemento chave para identificar as 
Veredas, sendo importante conhecer a sua distribuição potencial e as suas 
relações dentro desse ambiente. A compreensão das condições ecológicas que 
podem explicar a sua distribuição é importante para identificarmos a 
contribuição das Veredas para a biodiversidade do Cerrado (PIO, 2010, p. 
XI). 
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A grande diversidade de fisionomias do cerrado incluídas às suas áreas de 

transição com os outros biomas conferem abundância e diversidade de fontes de 

alimentos principalmente de frutas e sementes que se sucedem em função das estações 

climáticas e de suas variáveis como precipitação e temperatura, alimentos utilizados 

"desde sempre" por humanos e pela fauna silvestre. Bom Jesus se localiza a 640 km da 

capital Teresina e está entre os biomas Cerrado e Caatinga, que caracteriza o ecótono 

(grande área de transição entre estes biomas), com possibilidades de extrativismo e 

também de espécies que se adaptam bem ao cultivo mesmo em condição de semiárido. 

São nessas condições ambientais que repousa o município, sobre uma superfície 

modelada em rochas sedimentares antigas, dissecadas pelas bacias dos rios Gurguéia e 

Uruçuí Preto. 

 Às margens desses rios, assentam-se grandes baixões “com uma topografia 

suavemente ondulada e dissecada em formas tabulares” (IBGE, 1984, p. 03). Os 

“baixões” constituem lugar de vivência dos pequenos produtores, onde desenvolvem as 

atividades agrícolas para sua reprodução e para o abastecimento da cidade. 

A importância do cerrado para a segurança alimentar e nutricional está presente 

na literatura e em pesquisas como as realizadas pela professora da Universidade de 

Brasília, Janaína Deane Diniz, que propõe o uso dos seus frutos in natura e também 

processados para se transformarem em pratos da gastronomia que valorizam e 

demonstram as inúmeras formas de aproveitamento às populações de baixa renda 

inclusive.  

O potencial do uso do jatobá, reconhecido pela sua capacidade adoçante e 

nutritiva, utilizado como substitutivo do açúcar em pratos doces (Diniz, 2012, p.5127), é 

distinto do que se observa na região de estudo onde há o uso limitado de frutos nativos. 

Por exemplo, o pequi, apesar de ser muito apreciado, está restrito apenas à época da 

safra, não sendo observado no Piauí nenhum processo ou armazenagem do pequi que 

possibilite o seu consumo fora da estação, como é possível se observar no estado de 

Goiás, onde encontra-se, em qualquer época do ano, o fruto conservado sob diferentes 

formas. Já com o buriti são feitos doces e extração do óleo, e é possível mesmo que 

modestamente, encontrar alguma oferta do produto na entressafra.  

Outro potencial da região é a cultura do caju, rico em vitamina C, e a produção 

da castanha de caju. O pseudo fruto, rico em polpa e suco, presta-se para uma infinidade 
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de preparações doces já conhecidas na culinária regional, mas também algumas criações 

salgadas, como por exemplo, a moqueca de caju. O líquido do pseudofruto prensado 

transforma-se num líquido doce amarelado muito apreciado e que tem alto valor no 

mercado: a cajuína. São inúmeras as possibilidades para se agregar valor e gerar 

emprego e renda com o caju e também a castanha, que hoje é vendida crua para cidades 

como Fortaleza, no Ceará, que tem indústria para fazer a torra. 

Além desses, há outros frutos muito apreciados, de grande aceitação e que fazem 

parte da dieta e do costume, principalmente pelas populações tradicionais, e merecem 

destaque apesar da produção estar restrita ao extrativismo e sazonalidade, são eles: 

ananás, araçá, araticum, amêndoa de babaçu, amêndoa de baru, bacupari, cagaita, cajá, 

cajuzinho do cerrado, ingá, jatobá, jenipapo, mangaba, maracujá do cerrado, seriguela, 

umbú, umbucajá, entre muitos outros. Exceção para o jatobá e jenipapo que, apesar de 

seu teor nutritivo ser reconhecido, constatou-se que não são apreciados nas 

comunidades pesquisadas.   

Percebeu-se que esses frutos, mesmo sendo abundantes, não são consumidos, o 

jatobá11 é considerado como "comida para porco". O jenipapo12, raramente foi 

encontrado na feira livre. Em conversa informal com agricultores tradicionais13, 

afirmaram que desconhecem qualquer preparação com o fruto, e não o consomem. O 

consumo de alimentos diversos e produzidos na própria região é um fator importante 

para disponibilizar micronutrientes que são mais raros como o molibdênio, selênio, 

magnésio e suas carências causas doenças graves. O slow food incentiva e valoriza o 

consumo de alimentos regionais produzidos onde e por quem se conhece. 

Os agricultores familiares do município de Bom Jesus e entorno produzem frutas 

de mesa (ou para extração de polpa de fruta a ser congelada) que aparecem de modo 

inconstante, sazonal e em pequena escala e são, via de regra, de boa qualidade 

                                                             
11 Fruto apreciado em muitas localidades, rico em fibras, produz uma farinha de boa qualidade que serve 
para preparações diversas como biscoitos, bolos, mingaus. Pelo menos do sudoeste do Piauí é ignorado e 
conhecido como "comida de porco", num supermercado da rede Pão de Açúcar em Brasília/DF, pode ser 
encontrado por algo em torno de R$30,00 o quilo, preço em julho de 2012. 
12 O jenipapo é rico em vitaminas e conhecido pela sua ação antianêmica, provavelmente pelo elevado 
teor de ferro. Não há consumo na região de estudo, não há oferta nas feiras. Num supermercado da rede 
Pão de Açúcar em Brasília/DF, pode ser encontrado por algo em torno de R$25,00 o quilo, preço em 
julho de 2012. 
13 A autora desenvolve atividades de pesquisa e extensão junto às comunidade de Uruçuí-Una desde 
2010.   
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principalmente se levado em conta que não recebem fertilizantes químicos e 

agrotóxicos; algumas são colhidas nos quintais e outras já com uma produção um pouco 

mais planejada como no caso da melancia.  

A venda da produção ocorre na feira semanal que acontece aos sábados no 

centro da cidade e é também um ponto importante e de referência para o encontro entre 

as pessoas, destacando-se como um locus de relações comerciais e de sociabilidade. Tal 

feira atende também aos moradores de alguns municípios vizinhos que buscam por 

abacaxi, acerola, banana, fruta do conde, goiaba, graviola, laranja, lima da pérsia, limão, 

mamão, manga, maracujá, melancia, melão caipira, noni, tamarindo; além de outros 

produtos hortifrutigranjeiros. Embora muito raro, na região há relato de alguns pés de 

figo com boa produtividade.  

Apesar deste potencial, não se investe na produção de frutas, então para suprir a 

demanda, boa parte do que é consumido no município vem de Petrolina, em 

Pernambuco, distante cerca de 600km de Bom Jesus, cidade que em 2014 produziu 

cerca de 1,8% do valor total da produção de frutas no Brasil (PAM, 2014). A 

fruticultura na região tem alto potencial tanto para impulsionar a agricultura familiar 

quanto para a garantia da segurança alimentar e nutricional como, por exemplo, os 

alimentos ricos em carotenóides14 garantidos pela biodiversidade (MMA, 2008) 

precisam de maior atenção pelas agências de fomento agrícola.  

Há perspectiva de constituição de políticas públicas, como a de inclusão do 

buriti na merenda escolar devido ao seu valor nutricional, cultural, ambiental, social, 

que devam garantir contratos para produção, armazenamento e comercialização já 

divulgado pelo CONAB. Para o antropólogo Sidney Mintz15, comer é uma atividade 

humana central não só por sua freqüência, que é constante e necessária, mas também 

porque cedo se torna a esfera onde se permite alguma escolha.  A comida “entra” em 

cada ser humano. A intuição de que se é de alguma maneira substanciado – “encarnado” 

– a partir da comida que se ingere  pode, portanto, carregar consigo uma espécie de 

carga moral.   

                                                             
14 Em tabela que apresenta a composição de carotenóides em alimentos brasileiros, o Buriti (Mauritia 
flexuosa) apresenta 82ug/g de caroteno e 360ug/g de ßcaroteno valores extraordinariamente maiores 
entre as centenas de alimentos e suas variedades apresentadas nesta publicação (MMA, 2008). 
15 http://www.slowfoodbrasil.com/textos/alimentacao-e-cultura?start=40. Acesso em 20/07/2013. 
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 Há um potencial, ainda latente no Piauí, possível de: gerar trabalho e renda com 

dignidade; valorizar a cultura regional e a biodiversidade; erradicar a pobreza, a fome e 

a desnutrição histórica da região; agregar valor aos produtos do extrativismo; produzir 

conhecimento e exportar tecnologias adequadas, de boa convivência com o semi árido; 

elaborar políticas públicas16 adequadas à região de diminuição do desperdício de 

alimentos. 

 

RESISTIR COM OS BURITIZAIS E SUAS POTENCIALIDADES 

 Buscando-se compreender um pouco da realidade em que vivem os agricultores 

tradicionais que habitam na Estação Ecológica de Uruçuí-Una, realizou-se entrevistas 

com vinte e três pessoas, sendo dez mulheres, que se destacam pela diferenciação nas 

atividades com o buriti há décadas. A Estação é uma unidade de conservação 

administrada pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio) e está localizada entre os 

municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena. Apesar disto, o centro 

urbano mais próximo e que serve de apoio é Bom Jesus, distante cerca de 120km por 

estradas de terra em péssimas condições para se trafegar. 

Da palmeira do buriti, o buritizeiro, tudo se aproveita: folhas novas (chamada de 

"olho"), verdes, secas, talo, tronco caído, que servem para corda, cestarias, utilitários e 

cobertura de casas, vassouras, movelaria, adubo. Dos frutos, de um marrom 

avermelhado brilhante, que se organizam abundantes em longos cachos, pode-se extrair 

a raspa (polpa) e o óleo; da polpa é possível fazer uma grande diversidade de alimentos 

como geléias, balas, doces em barra de diferentes texturas, farinha, raspa desidratada in 

natura, sucos com água ou leite ("sebereba") e, certamente, muitos outros preparados, 

não apenas doces, que merecem pesquisa gastronômica e difusão.  

Os entrevistados afirmam que começaram a ajudar a família na colheita desde 

crianças, alguns a partir da idade de 5 anos, apesar de ser feita no brejo e, portanto, 

sujeitos aos ataques de insetos e picadas de cobras. Para a colheita é preciso, com 

antecedência, limpar o terreno de folhas secas, troncos e galhos caídos de modo a 

facilitar o deslocamento e o acesso aos frutos. Conforme as declarações, é uma 

                                                             
16 O governo federal tem divulgado metodologias de fomento para as cadeias de valor com enfoque na 
sociobiodiversidade para desenhar e implantar processos de incentivos à produção local, como as do 
Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, elaborado em 2008. 
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atividade eminentemente coletiva, todos da família (e mesmo as "visitas") se dirigem ao 

brejo com balaios ou baldes para a colheita dos frutos que caem quando maduros. É um 

momento de fartura pelas qualidades nutricionais do fruto, mas que pode ser limitada 

em função da disponibilidade de tempo desta comunidade (para limpar a área, colheita, 

deixar de molho, despolpar, preparar) e do acesso aos produtos como o açúcar para a 

sua conservação. 

 O trabalho é bem definido em relação ao gênero, enquanto às mulheres cabe a 

responsabilidade da colheita, o manuseio e as preparações para o consumo da família, 

aos homens cabe a tarefa de carregar/transportar os frutos do brejos até a casa. As 

sobras são destinadas ao gado, porcos e galinhas, foi mencionado também o seu valor 

como ração animal, na engorda e produção de leite.  

O que foi possível observar em relação ao óleo de buriti, é que trata-se de um 

produto bastante valorizado pela indústria cosmética, que paga hoje cerca de R$25,00 o 

litro (para a safra de 2014/2015) quando produzido em condições que atendam às 

especificações da certificação. É fácil de se agregar valor ao serem produzidos 

sabonetes, shampoos e cremes para a pele por ser naturalmente um potente protetor 

solar, pois contém betacaroteno que, combinado com ácido oléico, filtram e absorvem 

raios ultravioleta. É, portanto, um produto nobre, que tem mercado nacional e 

internacional já reconhecido pela indústria cosmética. O óleo é obtido a partir dos frutos 

muito maduros, com a polpa amolecida e que já não servem mais para alimentação 

humana, e pode ser por extração química (mais oneroso e difícil) a frio (por prensa) ou a 

quente. Na região, a extração é só a quente, num processo que leva horas de cozimento 

e provavelmente degrada algum composto orgânico, fato que merece pesquisa.  

Ao serem perguntados sobre o uso do óleo, os entrevistados mencionaram 

apenas a sua eficácia contra picada de cobra e outros animais peçonhentos, queimadura, 

na feitura de sabão para lavar roupa e até mesmo para amaciar o cabelo. Quando 

perguntados sobre os benefícios do buriti para a saúde, a grande maioria repetiu os usos 

do óleo e, apenas cinco entrevistados mencionaram a função alimentícia da polpa.  

O buritizeiro, uma palmeira imponente, que para os indígenas é o mbyryti cujo 

significado é "árvore que emite líquidos" ou árvore da vida", é reconhecido também, 

entre os entrevistados, pela sua beleza e certamente reconhecem sua importância dentro 

da sua cultura pois afirmam, em resposta à última questão - "se  tinham mais alguma 
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coisa pra falar sobre o buriti": "gosto de trabalhar com o buriti", "adoro trabalhar com o 

buriti", "o uso ornamental pela beleza da copa", "é uma planta bonita", "a gente fica 

esperando o tempo dele cair", "acho bom coletar", "significa que faz bem, todos 

gostam", "almoço, janto e quebro o jejum com ele"; e, junto aos outros dados 

apresentados reforça o seu potencial na geração de trabalho e renda, como peça chave 

no combate à desnutrição e fixação do agricultor tradicional no lugar que lhe é de 

direito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O município de Bom Jesus, localizado sobre um dos maiores lençóis freáticos do 

mundo, é reconhecido atualmente pela produção da soja, arroz e milho para exportação, 

utilizando um modelo de agricultura que segue as premissas do paradigma 

desenvolvimentista, amplamente disseminado no país desde a década de 1970, que 

justificava as ações de grandes proporções mas de poucos resultados, fazendo uso do 

discurso do vazio demográfico onde haviam povos tradicionais, indígenas, 

remanescentes de quilombolas e que foram, no mínimo, desconsideradas. 

 Considera-se importante a realização de estudos sobre como e por que persiste a 

resistência das comunidades frente à degradação da qualidade e da quantidade dos 

recursos hídricos, da qualidade do solo, da perda da biodiversidade, além das condições 

ambientais, culturais e sociais na região. Para Becker (2001) a biodiversidade não é um 

conceito abstrato, ou puramente físico-biológico, mas, sim, também humano, pois tem 

uma localização geográfica e formas de apropriação com feições específicas, 

conferindo-lhe uma dimensão material, concreta e, portanto, inserida necessariamente 

no contexto das relações sociais. 

Infelizmente existem poucos estudos sobre monitoramento e avaliação de 

impacto ambiental das monoculturas e, pesquisando os impactos da cana-de-açúcar, 

desde 1984, a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - afirma que 

há consequências dessas mudanças sobre o meio ambiente e na sócio economia das 

regiões atingidas direta ou indiretamente, apesar de sua magnitude e importância para o 

país. Deve-se levar em conta que um sistema agroindustrial gera subsistemas (agrícola, 

industrial e o de transportes) que também tem seus impactos ambientais e 

monitoramento desconhecidos.  
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A questão socioambiental tem conquistado espaço na mídia de massa e tem sido 

exaustivamente apresentada em diferentes níveis de profundidade e para diferentes 

públicos, mas, em geral, por meio de um olhar ainda superficial, subtraindo uma 

discussão aprofundada pela visão sistêmica e suas conexões. A questão ambiental para 

ser compreendida e discutida com seriedade, com perspectiva de enfrentamento do caos 

anunciado, exige um esforço no sentido de construir-se um olhar para a complexidade, 

um aprendizado para a busca de soluções às questões complexas (MORIN, 2000). 

Segundo o autor, para obtermos respostas às questões complexas é preciso um 

conhecimento complexo. E, para termos um conhecimento complexo é preciso re-

conhecer a biodiversidade como parte integrante do ser humano e encarná-la como 

princípio da vida. 

 Hoje, apesar da riqueza expressa em termos de sociobiodiversidade, a  realidade 

na região de estudo é a de viver as consequências da retirada drástica do cerrado, e 

passar a conviver num sistema alterado pelo uso do solo (erosão, perda camada fértil, 

compactação, alteração do relevo); pela diminuição das chuvas como foi relatado por 

dezenas de pessoas que moram na região há 50 ou 60 anos, que atestam que a 

quantidade de água nos brejos diminuiu; e que a região está sujeita a fenômenos como o 

Dust Bowl, que causou grande devastação ambiental e conflito social sem precedentes 

nos Estados Unidos. 

 É fato que deveriam estar embutidos nos custos de produção os serviços 

ambientais, que deveriam ser precificados para garantir sua sustentabilidade, e são 

oferecidos pela riqueza do solo, da água, da grande extensão de terras.  

 Apesar de ser uma atividade agrícola, a monocultura de grãos no noroeste do 

Piauí responde à crescente demanda por produção de proteína animal fora do Brasil, e 

que atenderá ao consumidor que tenha recursos para isso, e não aos que passam fome. 

Assim, vivemos continuamente sob a privatização dos lucros e a socialização dos 

passivos ambientais; além das ameaças à proteção da sociobiodiversidade e, portanto, 

da própria sobrevivência humana. Shiva (2003) alerta para o fato de que a monocultura 

de grãos é reflexo da monocultura quanto à forma de pensar, a monocultura mental, que 

assim, se contrapõe à diversidade de toda espécie. 

 Enfim, o cerrado piauiense e brasileiro, rico em biodiversidade, oferece uma 

grande gama de produtos alimentícios que são muito nutritivos e despertam o interesse 
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de um mercado cada vez maior, que paga, reconhece e incentiva o comércio justo (fair 

trade) realizado pelas comunidades tradicionais que caminham no sentido de se 

organizarem dentro de uma nova perspectiva de desenvolvimento humano, com ética e 

estética. 
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RESUMO 

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, e sua produção aumenta 

com o desenvolvimento econômico dos países e do padrão de vida. Devido a grande 

demanda por este produto, uma importante quantidade de resíduos é gerada nesta 

indústria, acarretando sérios problemas ambientais quanto a sua toxicidade e volumes 

para armazenar. No entanto, a polpa de café, um dos resíduos do processamento do café, 

contém moléculas de reconhecido interesse comercial (polifenóis - com propriedades 

antioxidantes, e cafeína - com propriedades psicotrópicas e diuréticas). Estas moléculas 

possuem alto valor agregado, e encontram aplicações diversas nas indústrias de 

alimentos, cosméticos e farmacêuticos.  

Com o intuito de encontrar aplicações para este resíduo, o projeto 

ADCOFINOV, apresentado neste presente trabalho, possui dois principais objetivos: 1) 

extrair/separar/concentrar moléculas de alto valor agregado, para subsequente utilização 

industrial; 2) eliminar compostos tóxicos da polpa para garantir a sua reciclagem 

imediata (alimentação animal, fertilizantes), promovendo a aplicação e a combinação de 

tecnologias inovadoras, competitivas e sustentáveis. 

Palavras-chave: polpa de café, compostos fenólicos, cafeína. 
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INTRODUÇÃO 

O café tem sido consumido por mais de 1000 anos. Atualmente é a bebida mais 

consumida em todo o mundo, excedendo 400 bilhões de taças de café por ano (Sobésa 

Café 2008). Mais de 90% da produção do café é encontrada em países em 

desenvolvimento. Sendo o Brasil, Vietnã e Colômbia os principais países produtores, 

responsáveis por mais da metade da produção mundial - de acordo com a Organização 

Internacional do Café (ICO).   

Estima-se que anualmente são geradas 225 milhões de toneladas de resíduos 

líquidos e 9,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos em nível mundial (Dias et al., 

2014). A polpa do café é um abundante resíduo do processamento por via úmida, que 

representa aproximadamente 29% do peso seco do fruto inteiro. A desmucilagem do 

grão de café utiliza grandes quantidades de água, que se convertem em águas residuárias 

do processo, que - junto com a polpa - são dispostas, geralmente nos cursos de água ou 

no solo, sem o devido tratamento. Assim, estes resíduos constituem uma importante 

fonte de contaminação nos países produtores, devido à presença de uma grande 

quantidade de material orgânico; além de quantidades consideráveis de compostos 

tóxicos e antinutricionais, como a cafeína, taninos e polifenóis (Mussatto et al., 2011).  

Atualmente, existe uma grande pressão politica e social para se reduzir a 

poluição provinda de atividades industriais. Quase todos os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tem tentado se adaptar a este cenário atual, procurando modificar seus 

processos e encontrar aplicações para seus resíduos. Consequentemente, a maioria das 

grandes empresas não mais considera esses resíduos como um lixo, mas como uma 

matéria-prima para outros processos (Mussatto et al., 2006). 

Dado que a polpa contém grandes quantidades de compostos fenólicos, pode-se 

considerá-la como um substrato para a produção de compostos de alto valor agregado, 

como antioxidantes e cafeína. O projeto ADCOFINOV, apresentado neste trabalho, 

pretende estudar este resíduo e desenvolver a cadeia de tratamento completo para a 

polpa de café, utilizando tecnologias inovadoras, competitivas e sustentáveis. 
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Generalidades do café 

 

O café (Figura 1) é um fruto que pertence à família Rubiaceae. Entre as mais de 

70 espécies encontradas na natureza, duas são comercialmente produzidas: Coffea 

arabica L. (75% da produção mundial) e Coffea canefora, também chamada de Robusta 

(25% da produção mundial). A primeira espécie apresenta melhores propriedades 

sensoriais enquanto a segunda é mais resistente às pragas (Mussatto et al., 2011). A 

província de Kaffa, na Etiópia é considerada o habitat original do café arábica, enquanto 

que o café robusta é nativo da África Central (Murthy & Naidu, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. O café no cafeeiro. Fonte: (www.cccmg.com.br). 

O fruto do café (Figura 2) é ovoide e é formado por (Mussatto et al., 2011): 

a) Epicarpo: formado pela casca do grão de café. A casca com o amadu- 

recimento passa de verde a vermelha ou amarela. O epicarpo é constituí- 

do principalmente por material lignocelulósico; 

b) Mesocarpo ou Mucilagem: É uma camada de espessura de 0,5 a 2  

mm; é um sistema coloidal líquido, um hidrogel. Quimicamente constitu- 

ído por água, pectinas, açúcares e ácidos orgânicos; 

c) Endocarpo: conhecido como pergaminho. É uma membrana cartilagi- 

nosa que recobre a semente ou grão de café. Constituído essencialmente  

de material celulósico; 

d) Espermoderma: conhecido como película prateada, que rodeia o en- 

dosperma, e é eliminado quando o grão entra no processo de torrefação; 
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e) Endosperma: é o grão de café, parte utilizada na preparação da bebi- 

da de café. A dimensão dos grãos varia no comprimento de 7 a 15 mm, 

na largura de 6 a 8 mm e no peso de 0,1 e 0,2 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de um corte longitudinal do fruto do café.  

Fonte: (Mussatto et al., 2011). 

 

 

Processamento do café 

 

No processamento do café, existem principalmente dois métodos, um por via 

seca e outro por via úmida. O processamento por via seca (“natural”) é o mais antigo, o 

mais simples e requer pouco equipamento. O preparo envolve a secagem da cereja 

inteira. O método varia, dependendo do tamanho da lavoura, das instalações disponíveis 

e da qualidade final desejada. As três etapas do processo – limpeza, secagem e descasca 

(ICO, 2016). Os frutos frescos colhidos são espalhados uniformemente em um terreiro 

limpo (de terra ou concreto) até uma espessura de 8 cm, onde são fermentados e secos 

com revolvimento constante. O café cereja fica totalmente seco em 12 - 15 dias com 

boas condições meteorológicas, dando origem ao café natural e gerando o subproduto 

conhecido como casca (Murphy & Naidu, 2012). Esta prática é preferida na Etiópia, 

Haiti, Indonésia e Brasil (Dias et al., 2014).  
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O processamento por via úmida requer o uso de equipamento específico e 

grandes quantidades de água. Quando conduzido da forma apropriada, ele assegura 

melhor preservação das qualidades intrínsecas dos grãos, produzindo um café verde 

homogêneo, com poucos grãos defeituosos. O café processado por este método é por 

isto considerado de melhor qualidade, obtendo preços mais altos. Na via úmida, o café 

colhido é mecanicamente descascado, despolpado, desmucilado e transferido para 

tanques de fermentação, onde é digerida a camada de mucilagem que fica aderida no 

grão. Este processo pode durar de 24 a 72 horas a 30 - 35 °C. Finalmente os grãos com 

pergaminho são secos ao sol até uma umidade de 11 - 12% para seguir com o 

processamento. Este processo dá origem ao café descascado, despolpado e desmucilado, 

gerando como subproduto a polpa de café. A via úmida é utilizada na Colômbia, países 

de América Central, Etiópia, Havaí e Índia (Dias et al., 2014; Murthy & Naidu, 2012). 

 

Polpa de café 

 

A polpa é considerada o resíduo da despolpa úmida do fruto do café, composta 

pela casca (epicarpo) e parte da mucilagem (mesocarpo). A diferença básica entre casca 

e polpa é que a primeira é obtida seca e contém o pergaminho, e a segunda é úmida e 

não possui o pergaminho, pois este fica envolto ao grão de café como forma de proteção 

(Bonilla Hermosa, 2014). 

Estima-se que em torno de 40% do peso do fruto fresco do café seja constituído 

pela polpa. A polpa é essencialmente rica em carboidratos, proteínas e minerais 

(especialmente o potássio) (Ulloa et al., 2003).  

A polpa do café apresenta uma média de 14% de açúcares totais, 10% de 

proteínas, 2,5% de lipídeos, 6,5% de sustâncias pécticas totais e 18% de fibras. Além de 

conter compostos considerados tóxicos e antinutricionais, como a cafeína, taninos e 

compostos fenólicos (Pandey et al., 2000), que podem afetar a fauna e a flora, por 

exemplo, em animais, pois diminuem a ingestão de alimentos e a absorção de nutrientes 

(Ulloa et al., 2003).  

A cafeína é um composto ativo e um dos estimulantes naturais mais poderosos. 

Está presente em uma concentração de 0,87% a 1,3% na polpa do café (peso seco) 



1260    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

(Ulloa et al., 2003). A concentração deste alcaloide é de duas a dez vezes menores na 

casca do que no grão (Esquivel & Jiménez, 2012).  

No caso dos taninos, os dados encontrados nos diferentes estudos são 

contraditórios já que podem variar, dependendo da metodologia de análise utilizada e da 

variedade do café. Eles podem estar em concentrações de 1,80 a 8,56% (Pandey et al., 

2000), e sabe-se que sua concentração aumenta ao longo da secagem da polpa, e é maior 

em variedades de café amarelo do que nos vermelhos (Esquivel & Jiménez, 2012).  

Os compostos fenólicos da polpa de café foram avaliados por Ramirez-Martinez 

(1988), encontrando ácido clorogênico (42,2% do total de compostos fenólicos), 

epicatequina (21,6%), ácido 3,5-dicafeoilquínico (19,3%), ácido 3,4- 18 

dicafeoilquínico (5,7%), ácido 4,5-dicafeoilquínico (4,4%), catequina (2,2%), rutina 

(2,1%), ácido protocatequínico (1,6%) e ácido ferúlico (1,0%) (Bonilla Hermosa, 2014).  

A polpa do café contém grandes quantidades de lignina, celulose e hemicelulose 

(17, 30 e 3% respectivamente), também contém elementos inorgânicos como nitrogênio, 

fósforo e potássio, dentre outros (Murthy & Naidu, 2012). Devido à sua composição, a 

polpa de café tem um grande potencial para ser utilizada na produção de diferentes 

compostos de valor agregado.  

Nas fazendas produtoras de café, a polpa produzida é geralmente depositada em 

pilhas para permitir sua secagem e, assim, possibilitar seu posterior uso como adubo 

orgânico na lavoura. Com o contínuo uso destas áreas como depósito, os lixiviados 

produzidos por este material são uma fonte de poluição para o solo e águas 

subterrâneas, provocando alterações químicas e físicas (Bonilla Hermosa, 2014). 

Devido à sua umidade elevada, a polpa é propensa à decomposição e fermentação, 

gerando odores desagradáveis, proliferação de mosquitos, além de dificultar a sua 

manipulação (Asociación nacional del café, 2005).  

Com a finalidade de mitigar esses problemas, têm sido estudadas alternativas de 

uso da polpa e casca do café, como compostagem, alimentação animal, cultivo de 

cogumelos, produção de enzimas, compostos fenólicos, biogás, ácidos orgânicos, 

pectina, metabólitos secundários (sustâncias de aroma e sabor), proteína unicelular 

(single cell protein SCP), processos de ensilagem, preparação de meios de cultivo, 

dentre outros (Pandey et al., 2000). 
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Compostos fenólicos  

 

A polpa de café é um resíduo muito abundante, com um uso limitado como 

alimento para animais devido aos seus elevados teores em compostos tóxicos, tais como 

a cafeína, taninos e polifenóis. Uma das aplicações mais atrativas para o aproveitamento 

dessa polpa consiste na extração de compostos fenólicos, devido ao seu alto valor 

comercial. Por isso, os compostos fenólicos da polpa de café têm sido estudados por 

mais de 20 anos.  

Os ácidos fenólicos estão entre os compostos fenólicos mais abundantes da 

polpa de café. Nesta classe de fenóis estão os derivados dos ácidos hidroxidocinâmicos 

(AHs) e hidroxibenzóico (AHB), sendo os AHs os principais encontrados na polpa de 

café. Estes compostos possuem atividade antioxidante, que podem retardar ou inibir a 

oxidação de lipídios ou outras moléculas, evitando o início ou propagação das reações 

em cadeia de oxidação.  

Diversos estudos têm demonstrado que o consumo de substâncias antioxidantes 

na dieta diária, pode produzir uma ação protetora efetiva contra os processos oxidativos 

que naturalmente ocorrem no organismo. Foi descoberto que uma série de doenças entre 

as quais câncer, aterosclerose, diabetes, artrite, malária, AIDS, doenças do coração, 

podem estar ligadas aos danos causados por formas de oxigênio extremamente reativas 

denominadas de “substâncias reativas oxigenadas” ou simplesmente ROS. Estas 

substâncias também estão ligadas com processos responsáveis pelo envelhecimento do 

corpo (Brenna & Pagliarini, 2001; Yildrim, Mavi & Kara, 2002). 

 

PROJETO ADCOFINOV 

O projeto ADCOFINOV (Innovating coupling technologies for adding coffee 

waste value) visa a extração seletiva de compostos com alto valor agregado da polpa de 

café, utilizando técnicas inovadoras de separação e filtração por membranas. O projeto 

possui foco em dois aspectos-chave: 1) a identificação e eliminação dos compostos 

tóxicos (fenóis, cafeina e taninos) da polpa de café para garantir sua reciclagem 

imediata (alimentação animal, fertilizantes), e 2) a extração/separação/concentração das 
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moléculas de alto valor agregado (ácidos hidroxicinâmicos e cafeína) para subsequente 

aplicação industrial. 

Quatro parceiros com competências complementares desejam superar este 

desafio:  

- 2 laboratórios franceses: 

 o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o 

Desenvolvimento (CIRAD, UMR 95 Qualisud, em Montpellier, França), 

especialista em produtos tropicais (condicionamento, caracterização e 

quantificação) e em processos de separação por membranas aplicados a extratos 

vegetais, além de um excelente conhecimento da indústria agroalimentar; 

 e o Instituto Europeu de Membranas (IEM, UMR 5635 CNRS/UM2/ENSCM, 

em Montpellier, França), com um conhecimento aprofundado na caracterização 

físico-química de membranas, e nos fenômenos de transporte e reações quimicas 

dos processos separação por membranas; 

- 1 empresa francesa Eurodia Industrie SA (em Pertuis, França), especialista 

em processos industriais de purificação de liquidos que combinam eletrodiálise, 

cromatografia iônica, sistemas de troca iônica e de filtração por membranas, 

atuando em âmbito internacional no mercado agroalimentar;  

- 1 instituição de pesquisa estrangeira, o Centro Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos (CITA-UCR, na Costa Rica), especialista em 

biotecnologia dedicada à agro-produtos (condicionamento, conversão biológica 

e enzimática). 

Os financiamentos concedidos ao projeto pela Agropolis Fondation (130 k€) e 

pela Agence nationale de la recherche (50 k€) permitirá desenvolver o processo de 

tratamento completo da polpa, utilizando tecnologias menos nocivas ao meio ambiente 

(biotecnologia, filtração por membranas, outros processos separativos).  

Pretende-se criar, ao final deste projeto, um programa de pesquisa e 

desenvolvimento de alcance mundial com parceiros do setor do café: cooperativas e 

produtores independentes, investidores (exportadores, importadores), empresas locais e 

transformadores do café, a fim de atender aos principais desafios agroalimentares, 

econômicos e ambientais do setor (Figura 3). 
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Figura 3. Projeto ADCOFINOV. 

 

O financiamento concedido pela Agropolis Fondation prevê, entre outros, um 

programa de doutorado de três anos, em Montpellier (CIRAD-IEM), que possui como 

principais objetivos: 

- o estudo de diferentes tecnologias separativas e de membranas (micro, ultra, 

nanofiltração, osmose inversa, entre outros) e a compreensão dos mecanismos de 

transporte de matéria das moléculas de interesse biológico; 

- o aumento da eficiência das operações unitárias de extração e purificação de 

compostos fenólicos; 

- o desenvolvimento de um processo sustentável de tratamento completo da 

polpa de café, e de todos os resíduos sólidos e líquidos gerados no processo. 

 

OBTENÇÃO DE COMPOSTOS DE VALOR AGREGADO DA 

POLPA DE CAFE 

A complexidade da matéria-prima a ser tratada e os audaciosos objetivos do 

projeto requerem a implantação de um sistema organizado em fases de trabalho: 
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- Colheita, fornecimento e condicionamento da polpa de café (Tarefa 1); 

- Caracterização do produto e dos extratos obtidos e controle da sua evolução 

físico-química ao longo do processo (Tarefa 2); 

- Estudo da extração sólido-líquido de moléculas de alto valor agregado (ácidos 

hidroxicinâmicos e cafeína) (Tarefa 3); 

- Estudo do tratamento de clarificação e sua otimização (filtração por 

membranas, centrifugação) (Tarefa 4); 

- Estudo dos tratamentos de fracionamento, concentração e purificação e sua 

otimização (filtração por membranas, evaporação, cromatografia de troca de íons, 

eletrodiálise) (Tarefa 5); 

- Busca por rotas inovadoras de acoplamento de tecnologias separativas e 

desenvolvimento de estratégias para o tratamento completo da polpa (scale-up do 

processo à escala industrial) (Tarefa 6); 

- Criação de uma rede de colaboração internacional entre centros de pesquisa e 

empresas (Tarefa 7). 

 
O programa de doutorado se encontra inserido em todas as fases do projeto, mas 

é responsável principalmente pelas Tarefas 3, 4, 5 e 6.  

Dissolver as moléculas de interesse (ácido hidroxicinâmico e cafeína), na fase 

líquida durante o processo de extração, é uma etapa fundamental do projeto. Por isso, 

um grande esforço será dedicado à otimização desta etapa, tendo como ponto de partida 

o que já se encontra na literatura. Para as etapas de clarificação, concentração e 

purificação, os desempenhos de diferentes tecnologias separativas serão testados, assim 

como a combinação das mesmas. Paralelo a isso, serão estudados os diversos 

empecilhos encontrados ao longo do projeto (colmatagem da membrana, evolução das 

características físico-químicas do produto durante o processo, alteração química das 

moléculas de interesse, fenômenos de transferência de massa, entre outros).  

A Figura 4 apresenta o esquema preliminar do tratamento da polpa de café e os 

eventuais subprodutos do processo. A reciclagem e o reuso desses residuos fazem parte 

dos objetivos do projeto, que visam propor um sistema sustentável de obtenção de 

compostos de alto valor agregado, como os ácidos hidroxicinâmicos (AHs), que 

possuem uma forte característica antioxidante. 
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Figura 4. Esquema do processo de tratamento da polpa de café  

 

A plena compreensão dos mecanismos de transferência de solutos, assim como o 

conhecimento e o controle das reações ocorridas na solução e na interface das 

membranas, permitirá propor combinações de operações de unitárias, facilmente 

adaptáveis ao processo, e o acoplamento de tecnologias originais para o tratamento 

completo da polpa de café. Este é o desafio do programa de doutorado, financiado pela 

Agropolis Fondation.  

 

CONCLUSÃO 

 Um esforço colaborativo, entre equipes de pesquisa e empresa na França e na 

Costa Rica, deu inicio ao projeto ADCOFINOV - financiado pela Agropolis Fondation 

e pela Agence Nationale de la Recherche (ANR), com o objetivo de desenvolver um 

processo sustentável de tratamento completo da polpa de café. Esse agro-produto, que é 

um resíduo da cadeia produtiva do café, contém grandes quantidades de compostos 

fenólicos, e pode ser utilizado para a produção de compostos de alto valor agregado, 

como antioxidantes e cafeína.  
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 Um grande esforço vem sendo feito por diversas equipes de pesquisa, para 

eliminar a polpa que, atualmente, é um poluente nos paises produtores de café. É 

importante lembrar, que a polpa representa quase 50% do volume da produção anual de 

café. Este subproduto já encontra aplicações na alimentação animal, de cogumelos, e na 

produção de enzimas e metabólitos. Porém, grande parte da polpa de café ainda é 

descartada no meio ambiente. É neste contexto que se insere o projeto ADCOFINOV, 

que pretende detoxificar a polpa de café e transformá-la em um produto de alto valor 

agregado, combinando biotecnologias e processos de filtração por membranas em prol 

do desenvolvimento sustentável do setor.  
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O projecto SoilCare 
 Este trabalho apresenta a estratégia de implementação de um processo 

participativo como espinha dorsal de um projeto europeu (677407 — SOILCARE — 
H2020-SFS-2014-2015: Soil Care for profitable and sustainable crop production in 
Europe). 

 O projeto procura identificar os principais problemas colocados à sustentabilidade 
dos solos agrícolas na europa, desenvolver soluções eficazes, fiáveis e exequíveis, 
que possam ter um impacto na conservação e fertilidade do solo.  

 O conceito por trás do projeto é a de que é possível conjugar sustentabilidade e 
desempenho económico através da identificação e implementação das melhores 
práticas e sistemas agrícolas.  

 No entanto para que os resultados do projeto deem fruto e sejam implementados 
a uma escala universal, é necessário desenvolver novas abordagens potenciadoras 
da transferência de conhecimento para o sector produtivo e para a sociedade 

Para que serve a análise participativa neste 
contexto? 
 1º Existe o argumento normativo que devemos envolver todos os interessados 

num projecto que tenha o potencial para mudar a rentabilidade e 
sustentabilidade da agricultura na Europa. Ao envolver todos os potenciais 
interessados e não apenas agricultores,  incluímos todos os potenciais indivíduos 
e grupos e organizações que podem beneficiar com a investigação. 

 

 2º existe o argumento de que trabalhar com todas as partes interessadas, 
permite melhorar a relevância da investigação, potenciando os impactes 
benéficos num contexto prático. As decisões políticas e de gestão efectuadas 
com esta metodologia incorporarão sempre as visões, posições e informação 
pertinente de todas as partes interessadas, reduzindo assim a probabilidade de 
consequências não intencionais, aumentado a eficácia das acções. Por outro 
lado a inclusão dessa informação fará com que as partes interessadas se 
identifiquem com as soluções e medidas, ajudando os investigadores a 
implementar as acções e as soluções.   
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Conceito de participação 
 A participação dos interessados é um processo onde os interessados, sejam 

indivíduos, grupos ou organizações decidem desempenhar um papel activo na 
tomada de decisões que os afectam. 

 A forma mais fácil de compreender o processo participativo é através de fluxos 
de informação e conhecimento. 

 • Comunicação ou Divulgação é o processo onde o conhecimento é 
transmitido dos investigadores para as partes interessadas 

 • Consulta acontece quando o conhecimento flui das partes interessadas 
para os investigadores 

 • Participação acontece quando os fluxos de conhecimento não são apenas 
num sentido, mas nos dois sentidos entre as partes interessadas e os 
investigadores 

 No entanto, para ser efectivo e eficaz, é necessário que seja dada a 
oportunidade a todos os interessados para expor as duas ideias, pontos de vista 
e conhecimentos. Os riscos de conflito podem bloquear uma iniciativa e 
colocar em risco toda a investigação. 

Análise das partes interessadas (stakeholders) 

 1 - Começar os contactos cedo, de forma a identificar  barreiras significativas à progressão do 
trabalho, e identificar as pessoas/grupos/organizações que podem ajudar a superar essas 
barreiras. 

 2 - Conhecer as pessoas com quem necessita falar, não é conveniente falar com toda a gente 
ou só com os “suspeitos do costume”. Descobrir quem perderá e quem beneficiará com o 
projecto. Descobrir quem geralmente é marginalizado e deixado de fora e as pessoas e 
organizações em que todos confiam. 

 3 – Saber em que é que estão realmente interessados, é necessário ter uma ideia do 
problema de investigação em jogo antes de identificar claramente as partes interessadas. 

 4 – Saber quem tem mais influência, e possa ajudar a implementar o trabalho de 
investigação. Algumas pessoas, grupos ou organizações têm mais influência que outras. Se 
entidades influentes são contrárias ao desenvolvimento do projecto, é necessário conhecê-las 
de forma a desenvolver uma estratégia para ganhar o seu apoio. 

 5 – Descobrir quem não tem poder e é marginalizado, a análise das partes interessadas é 
geralmente usada para identificar os que têm mais poder e influência. No entanto é necessário 
dar voz a estes grupos de interessados. 

 6 – Identificar relações chave para evitar exacerbar conflitos e permitir a criação de 
alianças, que permitam dar uma voz aos grupos marginalizados. É conveniente saber de 
antemão os conflitos existentes entre indivíduos, grupos ou organizações para evitar inflamar 
os conflitos e sempre que possível resolver as disputas. 
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Matriz de Interesse/Influência para 
classificar as partes interessadas 

Elevado 

 

 

Nível de Influência 

 

 

 

 

 Fraco                                                     Nível de interesse                                                  Elevado          

Fazedores de contexto. 
Influência elevada mas 
com pouco interesse. Se 
bem trabalhados podem 
ter impacto significativo 

Multidão. Pouco 
interesse ou influência. 
No entanto o seu 
interesse ou influência 
pode alterar-se com o 
tempo. 

Actores Chave. Convém 
trabalhar de perto para 
influenciar a mudança 

Sujeitos. Podem ser 
afectados mas falta-lhes 
o poder. Podem tornar-
se influentes através de 
alianças com outros. 
Podem incluir grupos 
marginalizados que 
convém promover.  

Estruturação do processo participativo 
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Desenvolvimento do trabalho 

 Uma primeira reunião com  actores chave teve já lugar, de forma a 
identificar todas as partes interessadas no projecto. 

 Uma segunda reunião está a ser preparada, estando representantes de 
todos os grupos e organizações com interesse, bem como agricultores 
individuais a ser contactados 

 A reunião incluirá: 

 a apresentação de todos os intervenientes 

 uma análise dos sistemas produtivos, nomeadamente dos associados ao 
milho e ao arroz 

 discussão para encontrar sistemas produtivos que melhorem o solo 

 processo de análise participativo em pequenos grupos e discussão final 

 definição de um painel para acompanhamento permanente do projecto 
entre as reuniões anuais  

Conclusões 

 O projecto ainda está no seu início, mas com esta abordagem 
pretendemos: 

 Focar-nos no que é realmente importante para todas as partes 
interessadas e nomeadamente os agricultores e as organizações 
que os representam 

 Envolver todas as partes interessadas e assim contribuir para a 
melhoria das relações entre os diferentes grupos e organizações 

 Aumentar o impacto, através do estudo de soluções que possam 
ser implementadas pelas partes interessadas e que contribuam 
para o aumento da sustentabilidade e da competitividade  
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Pode a agricultura urbana contribuir para a economia circular? 

 

António J. D. Ferreira, Mª Fátima L. Oliveira, Pedro M. Moreira 

 

A agricultura urbana tem um papel relevante na redução da impermeabilização dos solos nas 
cidades e na manutenção de processos bióticos e abióticos e consequentes serviços 
ambientais dos ecossistemas a nível funcional. Enquanto uma das tipologias da chamada 
infraestrutura verde das cidades, a agricultura urbana é a que de forma mais indelével 
contribui para a sua resiliência ao nível societal e ambiental. 

No entanto a agricultura urbana, se não for corretamente planeada e gerida, pode concorrer 
com outras atividades por recursos estratégicos, como seja a água para irrigação, ou implicar 
uma maior afluência de bens a um espaço já por si aglutinador de recursos, como é o caso dos 
fertilizantes sintéticos. 

A agricultura urbana possui as características para, ainda que de forma incompleta, contribuir 
para o fechar das ligações entre as diferentes atividades que ocorrem no espaço urbano, 
contribuindo assim de forma indelével para a implementação de uma economia circular. Neste 
contexto, este trabalho explora as oportunidades e os riscos das diferentes soluções de 
utilização de fontes não convencionais de água e de matéria orgânica, com origem nos espaços 
urbanos e que podem ser usados nos diferentes tipos de agricultura urbana, procurando para 
o caso específico da cidade de Coimbra aferir em que medida a agricultura urbana contribui ou 
não para a implementação de uma economia circular à escala da cidade. 

Pode a Agricultura 
Urbana contribuir para a 

Economia Circular?
António J. D. Ferreira, Mª Fátima L. Oliveira, Pedro M. Moreira

CERNAS, ESAC, IPC
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Agricultura Urbana em situações de emergência

O que é a Economia Circular?

 Vários autores defendem que “Economia Circular” é o novo nome de 
um conceito com pouco mais de uma década de idade: “Ecologia 
Industrial”.

 A economia circular é um termo genérico usado para descrever uma 
economia industrial que não produz desperdícios e poluição, usando 
o desenho ecológico, ou através de acções específicas para atingir 
esse desiderato. 

 Neste contexto, os fluxos de materiais são de dois tipos: 

 os nutrientes biológicos, programados para serem reinseridos em 
segurança na biosfera; 

 nutrientes técnicos, concebidos para circular com alta qualidade no 
sistema de produção sem entrar na biosfera, bem como serem 
restaurados e regenerados através de soluções de desenho.
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Contributo para o ciclo da água
 Permite a redução das áreas impermeabilizadas, constituindo-se numa 

descontinuidade dos fluxos de escorrência que podem originar fenómenos 
catastróficos.

 Aumenta a capacidade de infiltração e a “água verde” de uma dada área, o 
que permite reduzir o desequilíbrio provocado pela urbanização sobre o ciclo 
hidrológico

 Permite usar fontes não ortodoxas de água, nomeadamente águas cinzentas e 
residuais tratadas (processos têm que ser melhor estudados para reduzir 
riscos de contaminação)

 Ao reduzir a necessidade de água canalizada, diminui a pressão sobre os 
sistemas de distribuição, e logo os custos energéticos associados.

 Também pode reduzir os custos com os tratamentos de águas residuais (no 
caso de utilização das águas cinzentas).

Contributo para os ciclos de nutrientes

 Permite a utilização de resíduos orgânicos devidamente 
compostados, contribuindo assim para a redução da quantidade de 
resíduos e dos seus impactes ambientais, 

 Redução da quantidade de resíduos a serem recolhidos, processados 
e depositados, com consequente redução da quantidade de energia 
consumida nestes processos.

 Redução da quantidade de metano produzido em aterro.

 A utilização do composto melhora a qualidade do solo, o aumento da 
matéria orgânica no solo melhora a estrutura do solo e a “água 
verde”

 A libertação de nutrientes diminuirá a longo prazo a quantidade de 
fertilizantes necessários à manutenção das produtividades das 
culturas, reduzindo a necessidade de utilização de utilização de 
fertilizantes de origem sintética (produzidos a partir do petróleo).
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Contributo para a auto-suficiência e os 
circuitos de distribuição curtos.
 A produção localizada, além de estimular os fluxos de água e 

nutrientes, permite a poupança de energia no transporte de 
alimentos, muitas vezes de regiões longínquas, melhorando a pegada 
de carbono dos mesmos.

 Permite provir para a auto-suficiência alimentar, em especial das 
franjas mais desfavorecidas da população.

 Embora em Portugal não seja comum, permite em teoria a criação de 
circuitos curtos de comercialização dos produtos excedentários

 Em muitos casos, em Portugal, não existe a comercialização, mas 
existe uma prática de troca de bens, e mesmo de doação aos mais 
desfavorecidos.

 O fraco nível de associativismo e a pequena produção dificultam a 
implementação de soluções mais comerciais.

Contribuição para o bem-estar e a qualidade de vida

 Existe um contributo indelével no sentido da auto-suficiência e a 
soberania alimentar, o que tem um impacto significativo na qualidade 
de vida das franjas mais desfavorecidas da população.

 Permite o contacto com a natureza, fundamental para o bem-estar 
dos indivíduos da nossa espécie, que se desenvolveu 

 Aumenta a auto-estima

 Se os produtos forem produzidos com uso judicioso dos meios de 
produção, pode contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares.

 Possibilita a actividade física.
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Conclusão
 A agricultura urbana contribui de forma indelével para a 

Economia Circular
 Promove a circulação da água, dos nutrientes e da energia

 Aumenta a auto-suficiência e a soberania alimentar

 Reduzem os problemas decorrentes da produção de águas residuais 
e resíduos sólidos orgânicos.

 Reduz a necessidade de fertilizantes sintéticos (em especial a 
longo prazo)

 Possibilita a criação de circuitos de comercialização curtos

 Contribui de várias formas para a melhoria do bem-estar e a 
qualidade de vida das comunidades urbanas

 Nem todos os aspectos são positivos, como veremos
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Caracterização das tipologias de agricultura urbana na cidade de Coimbra.  
Contributos para a definição de estratégias de governança. 

 

António J. D. Ferreira, Carla S. S. Ferreira, Pedro M. Moreira, Mª Fátima L. Oliveira 

 

A agricultura urbana possui um conjunto de características sui generis que a diferenciam das 
outras formas de agricultura, e dificultam substancialmente a implementação de estratégias 
de gestão ou governança, o associativismo ou a definição de boas práticas e de regras à 
atividade, mesmo quando está em causa a saúde pública ou a vitalidade dos ecossistemas 
urbanos.  

Um dos fatores diferenciadores é a questão da escala. Com efeito, desde floreiras nas janelas 
ou varandas até realidades empresariais de agricultura em meio urbano, existe uma grande 
variedade de tipologias de agriculturas urbanas. A essa variedade está também associada uma 
grande variedade do tipo de pessoas que praticam a agricultura urbana, uma grande 
diferenciação dos seus conhecimentos técnicos e das suas motivações, o que condiciona 
significativamente a capacidade de associação ou mesmo a forma como a informação sobre 
boas práticas, sobre questões técnicas ou mesmo legais é disseminada e chega ou não a todos 
os interessados. Por fim, existe uma grande variedade de formas através das quais os 
agricultores urbanos adquirem/utilizam os meios de produção. Desde logo o vínculo que 
possuem com a terra que cultivam, os locais de onde retiram a água para irrigação, o que 
utilizam para fertilização, o que utilizam como fitofármacos, onde o adquirem e como os 
aplicam. 

Também a consciência do papel que desempenham nos processos relativos à biodiversidade 
em meio urbano é muito diversa em termos de conhecimento ou de interesse pela questão. 

Nesta perspetiva, é extremamente difícil a implementação de programas que procurem 
organizar os agricultores urbanos e permita uma transferência de conhecimentos e de boas 
práticas que resulte num acréscimo significativo da qualidade dos alimentos produzidos e dos 
serviços ambientais decorrentes desta atividade. 

O presente trabalho apresenta a variedade de formas de agricultura urbana na cidade de 
Coimbra, procede ao estabelecimento de uma tipologia e discute as formas mais pertinentes 
de associação e transmissão de conhecimento a um conjunto muito diverso de agricultores 
urbanos. 
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António J. D. Ferreira, Carla S. S. Ferreira, Pedro M. Moreira, Mª Fátima L. Oliveira 

 

A agricultura urbana possui um conjunto de características sui generis que a diferenciam das 
outras formas de agricultura, e dificultam substancialmente a implementação de estratégias 
de gestão ou governança, o associativismo ou a definição de boas práticas e de regras à 
atividade, mesmo quando está em causa a saúde pública ou a vitalidade dos ecossistemas 
urbanos.  

Um dos fatores diferenciadores é a questão da escala. Com efeito, desde floreiras nas janelas 
ou varandas até realidades empresariais de agricultura em meio urbano, existe uma grande 
variedade de tipologias de agriculturas urbanas. A essa variedade está também associada uma 
grande variedade do tipo de pessoas que praticam a agricultura urbana, uma grande 
diferenciação dos seus conhecimentos técnicos e das suas motivações, o que condiciona 
significativamente a capacidade de associação ou mesmo a forma como a informação sobre 
boas práticas, sobre questões técnicas ou mesmo legais é disseminada e chega ou não a todos 
os interessados. Por fim, existe uma grande variedade de formas através das quais os 
agricultores urbanos adquirem/utilizam os meios de produção. Desde logo o vínculo que 
possuem com a terra que cultivam, os locais de onde retiram a água para irrigação, o que 
utilizam para fertilização, o que utilizam como fitofármacos, onde o adquirem e como os 
aplicam. 

Também a consciência do papel que desempenham nos processos relativos à biodiversidade 
em meio urbano é muito diversa em termos de conhecimento ou de interesse pela questão. 

Nesta perspetiva, é extremamente difícil a implementação de programas que procurem 
organizar os agricultores urbanos e permita uma transferência de conhecimentos e de boas 
práticas que resulte num acréscimo significativo da qualidade dos alimentos produzidos e dos 
serviços ambientais decorrentes desta atividade. 

O presente trabalho apresenta a variedade de formas de agricultura urbana na cidade de 
Coimbra, procede ao estabelecimento de uma tipologia e discute as formas mais pertinentes 
de associação e transmissão de conhecimento a um conjunto muito diverso de agricultores 
urbanos. 
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Contexto

 A agricultura urbana possui um conjunto de características sui generis
que a diferenciam das outras formas de agricultura, e dificultam 
substancialmente a implementação de estratégias de gestão ou 
governança, o associativismo ou a definição de boas práticas e de 
regras à atividade, mesmo quando está em causa a saúde pública ou a 
vitalidade dos ecossistemas urbanos. 

 Um dos fatores diferenciadores é a questão da escala. 

 Um segundo aspecto é a diversidade de pessoas que se dedicam à 
Agricultura Urbana e as suas motivações.

 Um terceiro aspecto é o facto de, ao contrário da agricultura 
praticada em áreas rurais, a agricultura urbana não possui um corpo 
legal específico que a regulamentem, nem nenhum tipo de 
fiscalização.

Escala nano
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Escala micro

Escala Mezo
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Escala Macro

Tipologia de espaços agrícolas urbanos

 Quintais

 Áreas estruturadas (ESAC/Câmara Municipal de Coimbra)

 Explorações agrícolas cercadas pelo crescimento urbano

 Espaços afectos a organizações dedicadas à agricultura
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O Agricultor Urbano

 Existe uma grande diversidade quanto à idade, sexo, 
escolaridade, nível de conhecimentos específicos, ou de 
motivação para a Agricultura Urbana.

 No entanto, e exceptuando as franjas mais desfavorecidas da 
população (nomeadamente desempregados), a agricultura não é 
a sua ocupação principal.

 O nível de conhecimentos sobre a utilização de factores de 
produção que possam causar problemas de saúde ou ambientais 
é regra geral reduzido.

 Pouca ou nenhuma formação específica
 Pouco ou nenhum acesso a informação específica

O que fazer perante esta situação?

 Utilização das novas tecnologias de informação e comunicação para promover 
processos participativos.

 Fomentar “Clubes” ou Associações locais de produtores

 No caso de produtores com excedentes, promover a formação específica e 
procurar formas de acrescentar valor e de comercializar os produtos.

 Promover projectos com vista à governança do espaço e dos meios de 
produção, tendo como base processos participativo envolvendo todos os 
produtores e as demais partes interessadas.

 Promover formas de governança e de fiscalização/aconselhamento e 
transferência de informação pelos pares.

 Criação de conteúdos e de alertas, usando as novas tecnologias de 
informação e comunicação .
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O contexto legal da agricultura urbana a nível 
nacional e europeu
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O contexto legal da agricultura urbana a nível nacional e europeu 

 

António J. D. Ferreira, Mª Fátima L. Oliveira 

 

A agricultura urbana, de uma forma mais ou menos vincada sempre fez parte da estrutura das 
cidades em Portugal, tendo existido de forma informal ao longo dos séculos como fornecedora 
de alimentos frescos em áreas de elevada densidade populacional. Dada a sua expressão 
difusa e a natureza geralmente secundária, essa atividade esteve sempre à margem das regras 
que enquadram a produção de alimentos, da gestão da água, de fitofármacos ou da gestão de 
resíduos. 

Este trabalho apresenta uma análise da legislação potencialmente aplicável à agricultura 
urbana, a nível nacional e europeu, nomeadamente no que diz respeito à gestão da água, à 
gestão dos resíduos, bem como do enquadramento legal da produção agrícola e da qualidade 
dos alimentos, por forma a fazer o enquadramento da agricultura urbana e perspetivar formas 
de garantir a sustentabilidade ambiental e a qualidade/segurança dos alimentos produzidos. 

Nesta perspetiva, apresentam-se os resultados de uma abordagem baseada na avaliação 
ambiental estratégica que faz a análise do nível de integração dos instrumentos legais relativos 
às diferentes dimensões pertinentes para a agricultura urbana, a saber, água, resíduos, 
fitofármacos, fertilizantes, e controlo da qualidade dos alimentos. 
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Contexto

 A agricultura urbana, de uma forma mais ou menos vincada sempre fez parte 
da estrutura das cidades em Portugal, tendo existido de forma informal ao 
longo dos séculos como fornecedora de alimentos frescos em áreas de elevada 
densidade populacional. 

 Dada a sua expressão difusa e a natureza geralmente secundária, essa 
atividade esteve sempre à margem das regras que enquadram a produção de 
alimentos, da gestão da água, de fitofármacos ou da gestão de resíduos.

Metodologia

 Foi usada o Portal EUR-LEX da União Europeia

 http://eur-lex.europa.eu/

 Para a Legislação Nacional foi usada a ferramenta N-Lex do EUR-LEX:

 http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pt
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Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu sobre a «Agricultura Periurbana

A nível nacional

 Nada
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O que fazer perante esta situação?

 Existe todo um novo mundo a construir

 Tendo em consideração as especificidades da Agricultura Urbana

 Avaliando o que é que da Legislação actual aplicável à Agricultura é 
potencialmente aplicável à Agricultura Urbana

 Analisar de que forma a legislação sobre a performance ambiental 
(relativa por exemplo aos resíduos, às águas residuais, etc) é aplicável à 
Agricultura Urbana, e quais são as lacunas que podem colocar em causa a 
saúde humana ou a sustentabilidade dos ecossistemas.

 Discutir a interação com os processos de planeamento territorial urbano.

 Analisar quais as certificações/formações necessárias a um operador 
agrícola, que faz sentido serem aplicadas ao Agricultor Urbano

 Estabelecer critérios de fiscalização, nomeadamente em termos de 
segurança alimentar (qualidade).
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Fontes de poluentes em áreas urbanas e o risco que representam para a Agricultura Urbana 

 

 

António J. D. Ferreira, Carla S. S. Ferreira, Rosinda L. S. Pato, Pedro M. Moreira, Célia Dias-Ferreira 

 

A agricultura urbana, praticada desde sempre de forma informal, tem adquirido nos últimos 
anos um crescente interesse mercê do seu contributo potencial para a resiliência urbana, 
tanto ao nível da melhoria da qualidade ambiental, já que a infraestrutura verde das cidades [i] 
promove a transmissão de poluentes da atmosfera para o solo, o depurador universal, além de 
possibilitar a manutenção de serviços ambientais dos ecossistemas a um nível funcional; [ii] 
permite uma maior segurança alimental, através da produção de alimentos in loco que são 
integrados na dieta das populações; [iii] providencia uma melhoria da saúde mental 
decorrentes do contacto dos seres humanos com a natureza, num processo que nos 
acompanhou durante toda a existência da espécie, e que só nos últimos milénios foi cerceada 
nos últimos milénios com a vivência urbana, um processo que se tornou mais abrupto nos 
últimos dois séculos com a revolução industrial.  

No entanto, a concentração de atividades económicas num espaço reduzido aumenta as 
concentrações de poluentes e o risco que representam para a saúde pública, em especial se 
forem prevalecentes em áreas onde se pratica a agricultura urbana e exista o risco de 
entrarem na cadeia alimentar através das plantas. 

Neste trabalho analisamos algumas fontes de poluentes com potencias impactos sobre a 
saúde pública na cidade de Coimbra, nomeadamente metais pesados e PCBs, procurando 
discutir os processos antrópicos, hidrológicos e geomorfológicos que condicionam a sua 
localização e concentração.  

 

 

Fontes de poluentes em áreas urbanas e o risco 
que representam para a Agricultura Urbana

António J. D. Ferreira, Carla S. S. Ferreira, Rosinda L. S. Pato, Pedro M. Moreira, Belisa D. C. Grilo, 
Célia Dias-Ferreira
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O Problema

 A concentração de atividades económicas num espaço reduzido aumenta as 
concentrações de poluentes e o risco que representam para a saúde pública, 
em especial se forem prevalecentes em áreas onde se pratica a agricultura 
urbana e exista o risco de entrarem na cadeia alimentar através das plantas.

 Neste trabalho analisamos algumas fontes de poluentes com potencias 
impactos sobre a saúde pública na cidade de Coimbra, nomeadamente 
metais pesados e PCBs, procurando discutir os processos antrópicos, 
hidrológicos e geomorfológicos que condicionam a sua localização e 
concentração. 

Contexto

 A agricultura urbana, praticada desde sempre de forma informal, tem 
adquirido nos últimos anos um crescente interesse mercê do seu contributo 
potencial para a resiliência urbana, tanto ao nível da melhoria da qualidade 
ambiental, já que a infraestrutura verde das cidades 

 [i] promove a transmissão de poluentes da atmosfera para o solo, o depurador 
universal, além de possibilitar a manutenção de serviços ambientais dos 
ecossistemas a um nível funcional; 

 [ii] permite uma maior segurança alimental, através da produção de alimentos 
in loco que são integrados na dieta das populações; 

 [iii] providencia uma melhoria da saúde mental decorrentes do contacto dos 
seres humanos com a natureza, num processo que nos acompanhou durante 
toda a existência da espécie, e que só nos últimos milénios foi cerceada nos 
últimos milénios com a vivência urbana, um processo que se tornou mais 
abrupto nos últimos dois séculos com a revolução industrial. 
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Principais resultados:

 A quantidade de metais pesados está associado à quantidade de veículos e à 
exigência de condução, dado que locais onde as viaturas têm que acionar os 
travões e/ou efetuar uma curva apertada, possuem valores significativamente 
superiores a estradas menos exigentes ou com menos veículos. 

 Deste trabalho ressalta a importância das estradas mais movimentadas e de 
condução exigente como fontes de metais pesados, em especial na sequência 
de longos períodos secos. 

 Estes ensinamentos devem reverter para o planeamento da localização das 
áreas destinadas à Agricultura Urbana, que devem situar-se a alguma distância 
das vias de comunicação com maior tráfego (com dezenas de milhares de 
viaturas por dia), ou das vias de comunicação que, embora com menos tráfego 
(na ordem dos milhares de veículos por dia), mas que exijam uma condução 
que resulte num maior desgaste das viaturas.

Metodologia
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Principais resultados:

 O trajeto das águas de escorrência das estradas, particularmente das 
mais movimentadas ou que provoquem maior desgaste aos veículos, 
não devem ser usadas na agricultura, em especial na sequência de 
longos períodos secos. 

 Neste sentido, a gestão destes recursos hídricos deve ser efetuada
com cuidado. Com efeito, a gestão da água no espaço urbano, em 
especial num contexto de economia circular é um desiderato. 

 Neste contexto, existe o potencial para utilização de águas 
provenientes das superfícies impermeabilizadas das cidades, que 
poderiam ser armazenadas e utilizadas na rega da infraestrutura
verde e mesmo nas culturas da agricultura urbana

 Neste sentido, a escorrência das áreas impermeabilizadas que 
ocorram em resultado de episódios chuvosos de verão ou no início do 
outono, não devem ser aproveitados para rega.

Principais resultados:
 Além das vias de comunicação, existem ainda fontes pontuais de poluentes no 

meio urbano, que podem condicionar a utilização da infraestrutura verde para a 
agricultura urbana ou mesmo para fins de lazer, já que as cargas poluentes, seja 
por metais pesados seja por PCBs (que possuem uma elevada toxicidade), 
desaconselham qualquer contacto humano com o solo. 

 Dias-Ferreira et al. (2016) apresentam uma análise elucidativa dos perigos 
decorrentes de fontes pontuais, nomeadamente dos transformadores elétricos
que se encontram disseminados pelos espaços urbanos e industriais, e de metais 
pesados provenientes de uma fábrica de cerâmica. 

 Os autores demonstram que mais do que a proximidade à fonte poluente, é o 
transporte e deposição em áreas de acumulação que constitui o maior problema 
no caso dos PCBs. Com efeito, estes poluentes são transportados absorvidos às 
partículas de sedimentos erodidos, transportados e depositados em áreas de 
inundação que regra geral possuem boas características para a prática da 
agricultura urbana.

 O risco de transmissão destes poluentes para os humanos, quer através dos 
alimentos quer do contacto da pele e das mucosas com o solo. Por esta razão, 
usos do solo que permitam este tipo de contaminação, nomeadamente a 
agricultura urbana ou certos tipos de lazer ativo são desaconselhados
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Gratos pela vossa atenção

Para mais informação: 
aferreira@esac.pt
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Resumo 

A fronteira agrícola da Amazônia brasileira representa um sistema sócio-ecológico 
complexo no qual a agricultura familiar constitui um importante segmento social. Em 2014 
foi iniciada a construção de um programa de pesquisa-ação envolvendo universidades, 
ONGs locais e grupos de agricultores, tendo como foco o fortalecimento das iniciativas 
desenvolvidas por organizações públicas, do terceiro setor e movimentos sociais que 
apóiam a agricultura familiar e camponesa na região. O programa está baseado na visão 
sistêmica sobre a agricultura familiar, considerando toda a complexidade existente dentro 
deste segmento, além das relações com atores e processos em diferentes escalas, que 
provocam mudanças sociais e ambientais. O objetivo é entender como essas interações 
moldam o comportamento individual e estruturas sociais, e como estes afetam a paisagem e 
o território. As ações se estruturam na necessidade de reinvenção das estratégias de 
resiliência da agricultura familiar e os desafios teóricos e práticos associados a esta idéia. 
Envolve a articulação de pesquisa interdisciplinar com ações de formação e extensão. As 
ONGs atuarão como articuladores, facilitando o diálogo entre universidades e grupos de 
agricultores, conectando pesquisa e prática e fortalecendo uma ampla rede de organizações. 
O projeto estabelece mecanismos específicos para a interação entre os atores envolvidos. 
Foi criado um conselho de avaliação de projetos e estabelecidas ações de governança para o 
desenvolvimento do programa, e as linhas de pesquisa, definidas coletivamente, foram: 
Formas de ocupação da paisagem e uso de recursos naturais; Interações sociais, cultura e 
modos de vida; Governança, gestão e instituições; Relações econômicas e de mercado; nas 
escalas: parcela, unidade de produção, comunidade, município, território e Amazônia mato-
grossense. O projeto de 02 anos envolverá estudantes, técnicos e agricultores no Norte e 
Noroeste de Mato Grosso. 

 

Palavras - chave: Agricultura camponesa, Resiliência, Pesquisa-ação. 



Atas  Proceedings    |    1303

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

3 

 

Introdução: bases conceituais para o desenvolvimento do programa de pesquisa 
Muitos estudos apontam que o século 21 será um período marcado pela 

imprevisibilidade e incerteza, especialmente com relação às condições ambientais e 

ecológicas. Dentre os desafios que se apresentam neste cenário está a crescente demanda 

por alimentos e a eliminação da pobreza, ainda fortemente presente em grande parte do 

mundo e, em especial, nas áreas rurais. Frente a estes desafios ganha força a busca por 

soluções mais profundas e transformadoras em detrimento de ações pontuais e de curto 

prazo (STEFFEN et al. 2011; ASHLEY & MAXWELL, 2001). Diante desse contexto, a ONU 

estabeleceu os chamados “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, contendo uma 

“visão global comum e compartilhada sobre o progresso rumo a um espaço seguro, justo e 

sustentável para todos os seres humanos prosperarem no planeta" (OSBORN et. al., 2015).  

O Brasil pode ser considerado um bom exemplo dos avanços e limitações do modelo 

de crescimento econômico e desenvolvimento vivenciados desde o século passado. O país 

representa hoje uma das principais economias mundiais, porém, ainda mantém um dos mais 

altos níveis de desigualdade na distribuição de renda e terras do mundo. Fato marcante é 

que o IDH do Brasil é 0,742, classificado como alto, mas quando considera-se o IDH 

Ajustado à Desigualdade, este valor muda significativamente, passando para 0,542, valor 

considerado baixo (THE UNITED NATIONS, 2014; OCDE / FAO, 2015). Com respeito a 

concentração de terras, o mesmo quadro se repete, sendo que, de 1995 a 2006, o índice de 

Gini - Terra elevou-se de 0,856 para 0,872. Apesar de 84,4% das propriedades no Brasil 

serem classificadas como agricultura familiar, elas representam apenas 24,3% do total de 

terras ocupadas.  

Muitos autores apontam que a estrutura agrária é uma das questões mais importantes 

que limitam o processo de desenvolvimento econômico e social brasileiro, sendo ainda uma 

das responsáveis principais pelas fontes de conflitos no país (USAID, 2010). Sua superação 

implica, pois, em refletir e agir na definição do que é produzido, onde e quanto e também 

nos meios e as relações da produção alimentar, quem produz, como é produzido, para quem 
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é produzido; quão seguro é o seu fornecimento; qual é a identidade dos produtores e qual é 

o tipo de agricultura que se pratica (PLOEG, 2014). 

O modelo de agricultura industrial, baseado na monocultura de produtos destinados a 

exportação em larga escala tem sido apontado tanto pela manutenção de uma estrutura 

concentradora de terras quanto destruidora dos recursos naturais gerando alterações 

climáticas, perda de biodiversidade, degradação da terra, alteração dos fluxos de nitrogênio 

e restrições de água doce (SACHS, 2015). A necessidade de constantes investimentos para 

aumento de produtividade e sua alta dependência de insumos externos confere caráter 

excludente para este modelo, impondo restrições a agricultura de pequena escala, gerando, 

desta forma, um ciclo vicioso de concentração de terras e renda. 

No Brasil, o estado de Mato Grosso é um dos exemplos mais marcantes envolvendo a 

relação entre agricultura de grande escala, agricultura de base familiar, o desenvolvimento 

econômico e os impactos socioambientais. Trata-se de um estado que desempenha papel 

importante na economia do país e que possui grande extensão territorial (903.357 km²), 

englobando três biomas, o cerrado, a floresta amazônica e o pantanal (IBGE, 2015) e que 

compõe a chamada Amazônia Legal, sendo alvo nos últimos 30 anos de diferentes políticas 

de ocupação por parte dos governos federal e estadual. Foi durante o regime militar, na 

década de 1970, que o processo de colonização foi mais intenso em toda a região. O 

governo militar lançou a "Operação Amazônia" com o lema "integrar para não entregar", e 

uma série de instituições foram criadas para apoiar essa missão. A construção de rodovias 

federais permitiu a ocupação e migração de muitas pessoas, junto com créditos, incentivos 

fiscais, terras abundantes e baratas, e infra-estrutura básica oferecidos pelo governo para 

permitir que o setor privado a partir do Sul e Sudeste do Brasil ocupasse a região, 

integrando todo o estado ao modelo de produção agrícola preconizado (BARROZO, 2008; 

SCHMINK & WOOD, 1992). 

Assim, o estado de Mato Grosso foi ocupado por grupos heterogêneos de pessoas 

"despossuídas de suas terras no nordeste e sul do país, e trabalhadores urbanos de baixa 
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qualificação de outras regiões do país", atraídos pelo discurso de uma região despovoada; e 

outros grupos como garimpeiros, madeireiros e empresários da colonização atraídos pela 

oportunidade de negócio, onde supostamente havia terra abundante e fértil disponível. "O 

resultado não foi um único processo de mudança linear, mas sim uma diversidade de 

fronteiras contestadas com resultados muito variados" [traduzido pelos autores] (SCHMINK 

& WOOD, 1992). 

Os imigrantes que colonizaram a parte central do estado, na região de cerrado, 

cresceram economicamente através da produção de soja, enquanto muitos outros que foram 

para as regiões mais isoladas da floresta mantiveram-se na mesma condição econômica e 

social ou pior. Muitos migraram para outras áreas de fronteira, ou retornaram ao sul do país 

(BARROZO, 2008; NETO, 2007). Este cenário suporta o que Lopes (2010) chamou de "dois 

Mato Grossos": os municípios que têm uma economia sustentada pela produção agrícola 

moderna, baseada em commodities, possuem renda per capita alta, IDH mais elevado do 

que a média nacional, alta educação e expectativa de vida. Outros municípios têm altas 

taxas de migração, altos níveis de pobreza, economias estagnadas a muitos anos e 

administrações públicas que dependem totalmente de transferências estaduais e federais, 

como muitos municípios na região norte e noroeste do estado. 

Este modelo de produção trouxe significativos impactos ambientais para toda a região 

- o estado de MT possui as maiores taxas de desmatamento acumulado na Amazônia Legal 

(PRODES, 2014), sendo um dos campeões nacionais na utilização de agrotóxicos e adubos 

químicos. Os custos elevados impõe ainda a necessidade de aumento constante de produção 

e produtividade.  De fato, há uma tendência para o aumento da produção de commodities 

no estado, crescimento este que tende a incluir terras de pastagens degradadas e 

propriedades da agricultura familiar (BICKEL & DROS, 2003). 

É importante reforçar, entretanto, que a consolidação do chamado “modelo industrial 

de produção agrícola” foi pautada por uma visão específica sobre o processo de 

desenvolvimento, baseada fundamentalmente na lógica do crescimento econômico, 
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aumento de produtividade e controle dos fatores de produção. O reconhecimento dos 

limites desta abordagem e a definição de estratégias de superação impõem, 

necessariamente, a necessidade de outra forma de compreender e atuar sobre os fenômenos 

sociais e ambientais 

Neste sentido, a noção de sistemas complexos pode desempenhar importante 

contribuição. Esta abordagem já é utilizada nas mais variadas áreas da ciência, como a 

física, a biologia, a comunicação, a informática, a psicologia, a cibernética, a eletrônica e 

mesmo a agricultura (Pinheiro, 2000). Dentre as inovações trazidas por este enfoque 

destaca-se justamente dois elementos não considerados na visão reducionista, a 

imprevisibilidade e a auto-organização. Assim, a abordagem sistêmica traz consigo a noção 

que os sistemas socioecológicos (e os sistemas de produção agrícola enquadram-se nesta 

definição), não são passíveis de serem controlados por nenhum tipo de força externa, 

assumindo diferentes formatos frente a desafios das mais variadas ordens. Mais do que 

otimizar um fator destes sistemas de produção, o foco das ações deveria estar na construção 

de estratégias de adaptação destes sistemas frente a perturbações, ou seja, na construção de 

resiliência (BUSCHBACHER, 2014). Em um cenário de grandes incertezas, como mudanças 

climáticas, grandes variações econômicas e tensões sociais, mais do que nunca esta 

abordagem se torna relevante. Mariotti (2013) afirma que “...aceitar a incerteza é antes de 

mais nada uma atitude realista...”, indicando que não adianta tentar agir para “prever ou 

fazer a gestão das incertezas" mas que esta abordagem implica em estar preparado para as 

mudanças.  

Assim, o processo de desenvolvimento rural sustentável precisa considerar pobreza, 

desigualdade, os limites ambientais e, em especial, a resiliência, que surge como uma nova 

abordagem para este processo. Neste contexto, a importância da agricultura familiar não se 

relaciona apenas sobre o tamanho da terra, mas também sobre a viabilidade de novas 

tecnologias de produção, a manutenção de uma estrutura agrária diversificada e que permita 

a constante inovação e transformação. Destaca-se os sistemas de cultivo complexos e 
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diversificados que tem sido chaves nas estratégias de resiliência dos sistemas de agricultura 

camponesa (ALTIERI, 2009). 

Mais do que a idéia de um sistema "fixo", a noção de resiliência está associada a 

capacidade de um sistema em lidar com mudanças e continuar a se desenvolver. Trata-se da 

capacidade de usar choques e perturbações para estimular a renovação e a inovação. 

Engloba a aprendizagem, a diversidade e, sobretudo, a crença de que os seres humanos e a 

natureza estão fortemente conectados a tal ponto que eles devem ser concebidos como um 

sistema socioecológicos. Pensar em resiliência significa construir flexibilidade e capacidade 

de adaptação ao invés de tentar atingir a produção “ótima” e ganhos econômicos de curto 

prazo (STOCKHOLM RESILIENCE CENTER, 2010). 

A agricultura familiar tem uma imensa capacidade de criar resiliência, de estar 

conectada com o meio ambiente e produzir alimentos. Romeiro (2014) já reconheceu que 

na própria agricultura moderna tem-se reconsiderado práticas seculares, como a rotação de 

culturas, para evitar impactos ambientais. "O que gerações de agricultores têm praticado de 

forma intuitiva e empírica revela-se, à luz da ciência, como um formidável conjunto de 

técnicas ecologicamente equilibradas destinadas a tornar o trabalho da natureza para o 

benefício dos agricultores". "Recuperar essa lógica é uma condição necessária para que a 

agricultura moderna novamente tenha um horizonte de séculos de sustentabilidade". 

 

 
Objetivos do programa de pesquisa 

Considerando o intenso debate envolvendo a expansão da fronteira agrícola, a 

sustentabilidade dos sistemas de produção e o papel da agricultura familiar, foi iniciada em 

2014 a estruturação de um programa de pesquisa focando na análise da resiliência da 

agricultura familiar na região da Amazônia mato-grossense. Este programa está em 

desenvolvimento e envolve a articulação de Universidades, Organizações Não 

Governamentais e representantes de comunidades rurais que buscam, através da integração 
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de diferentes escalas e dimensões de análise, a construção de um processo de aprendizagem 

coletivo para gerar conhecimentos teóricos e práticos visando fortalecer as iniciativas 

desenvolvidas por organizações públicas, do terceiro setor e movimentos sociais que 

apóiam a agricultura familiar e camponesa, ao mesmo tempo que desperta inovação quanto 

ao papel social da universidade. 

De forma específica o programa atua em 04 níveis: 

a. Na sistematização, documentação e comunicação das ações em curso realizadas 

pelas ONGs locais, analisando seus processos, estratégias e impactos; 

b. Na produção de informações que possam contribuir para fortalecer os sistemas 

produtivos locais, além de influenciar outras escalas, arranjos institucionais e 

políticas; 

c. No ajuste das pesquisas realizadas por Universidades e ONGs as demandas e 

realidades locais, articulando de forma concreta estratégias de pesquisa e extensão 

universitária; 

d. Na criação um sistema de comunicação efetivo entre pesquisadores e a população 

local, para que os resultados sejam de fato utilizados. 

 

 

Construção Metodológica 

O programa de pesquisa está estruturado a partir da abordagem de Pesquisa-Ação, 

valendo-se do enfoque da complexidade e da resiliência para integrar ações de formação, 

pesquisa e assessoria a organizações que atuam diretamente com agricultores familiares nas 

regiões norte e noroeste do estado de Mato Grosso. O arranjo institucional envolve 04 

universidades (Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Universidade Federal 

de São Carlos - UFSCAR, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP e 

Universidade da Flórida - UF) e 02 organizações não governamentais com articulação 
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direta com grupos de agricultores nas regiões (Instituto Ouro Verde - IOV e Instituto 

Centro de Vida - ICV). A Figura 01 mostra a integração entre universidades, ONGs e 

comunidades para ações de pesquisa, formação e desenvolvimento local.   

 

Figura 01. Estratégia geral para o programa de pesquisa sobre resiliência da agricultura 

familiar na região de fronteira agrícola mato-grossense.  

 
A construção metodológica foi adaptada da metodologia de avaliação de resiliência 

proposta pela Resilience Alliance (2010), que destaca 03 questões centrais: 

● Resiliência do que? Envolve a compreensão e a definição dos limites e atributos do 

sistema socioecológico, que conferem a identidade específica para o sistema em 

análise. No caso do presente projeto, envolve a caracterização da diversidade 

envolvida dentro da noção de “agricultura familiar,” destacando seus diferentes 

modos de vida, formas de ocupação de solo, cultura, interesses e relacionamentos 

internos e externos (com outros sistemas). Esta reflexão chama atenção para a 
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necessidade de pensar a agricultura de base familiar para além dos critérios 

estabelecidos pela lei federal no. 11.326 de 24 de Julho de 2006, buscando 

compreender, dentro desta definição, como diferentes grupos de agricultores se 

relacionam com o mercado e com os recursos naturais. 

 

● Resiliência contra o que? Envolve a compreensão dos impactos nas diferentes 

esferas da vida oriundos não apenas das formas de produção familiar, mas da 

pressão exercida sobre a produção familiar a partir da sua relação com outros 

componentes e escalas do sistema socioecológico, incluindo o mercado, políticas 

públicas, mudanças climáticas, agricultura industrial, etc. Representa, desta forma, a 

caracterização dos desafios socioambientais para a agricultura de base familiar nas 

diferentes escalas de análise. 

 

● Explorar diferentes cenários e possibilidades, buscando a criação de processos e 

estruturas voltadas para fortalecer a resiliência da agricultura de base familiar. 

Trata-se assim, de uma fase de reflexão colaborativa, envolvendo pesquisadores, 

técnicos de diferentes instituições e agricultores voltada para a aplicação prática dos 

elementos levantados nas fases anteriores. É importante reforçar que tanto a 

avaliação de resiliência quanto a definição das estratégias para o segmento da 

agricultura familiar serão feitas a partir dos elementos que fortalecem a chamada 

"resiliência geral dos sistemas", como a flexibilidade, a variabilidade de 

experiências, e os processos de comunicação e aprendizagem (BUSCHBACHER, 

2014). 

 

A definição das linhas de pesquisa e das diferentes escalas de análise foi realizada a 

partir de uma oficina envolvendo representantes de todas as instituições. A partir das 

demandas levantadas junto aos grupos de agricultores e a análise das ações que estavam 
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sendo desenvolvidas na região foi estruturado um quadro relacionando as diferentes 

dimensões de pesquisa com as diferentes escalas, conforme visualizado na Figura 02. O 

quadro representa uma matriz de referência para a construção dos projetos que podem atuar 

em diferentes escalas e envolver diferentes dimensões. O elemento de diálogo entre as 

diferentes pesquisas está justamente na sua relação com a resiliência da agricultura familiar. 

 

Figura 02. Linhas de pesquisa e escalas de análise do programa de pesquisa sobre 

Resiliência dda Agricultura Familiar.  
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Para isso, o trabalho articulará os componentes de formação, pesquisa e 

monitoramento, permitindo de um lado o desenvolvimento de  trabalhos acadêmicos e por 

outro o fortalecimento de ações das ONGs locais que atuam com agricultura familiar na 

região Norte e Noroeste de Mato Grosso. 

 

 

Metodologia: implementação do programa de pesquisa 

As atividades estão divididas em 07 etapas, descritas abaixo. 

 

a. Alinhamento Conceitual. Como primeira ação, será realizada uma formação 

específica para os representantes das instituições envolvidas de maneira a alinhar 

conhecimentos e iniciar o processo de planejamento e colaboração nos projetos de 

pesquisa. A oficina contará com professores, estudantes e técnicos de todas as 

instituições participantes e envolverá, em sua parte conceitual, a discussão e 

trabalho piloto de análise de resiliência.O principal produto desta atividade será a 

definição dos projetos de pesquisa e dos grupos de trabalho buscando a integração 

das dimensões e escalas de pesquisa. 

 

b. Construção dos projetos de pesquisa. Por meio de reuniões mensais dos grupos de 

trabalho serão construídos os projetos de pesquisa, com o seu detalhamento 

metodológico.  Estima-se o prazo de 02 meses para a elaboração dos projetos de 

pesquisa. 

 

c. Integração dos projetos de pesquisa. Seminário virtual para apresentação dos 

projetos de pesquisa e alinhamento entre eles. O objetivo é promover a socialização 

e a articulação das pesquisas bem como o seu aprimoramento conceitual e 
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metodológico. Nesta atividade será buscada a identificação de elementos de diálogo 

entre as pesquisas das diferentes linhas e escalas. 

 

d. Realização das pesquisas. Cada projeto de pesquisa será realizado a partir de um 

cronograma específico. Serão promovidas reuniões virtuais para acompanhamento 

do andamento dos trabalhos mensalmente. Será dado o prazo de 12 meses para a 

realização da totalidade dos projetos de pesquisa. 

 

e. Formações específicas. Ao longo da realização das pesquisas, serão organizados 

cursos específicos, a partir dos temas de trabalho. Estes cursos deverão ser 

realizados por cada instituição parceira, dentro do seu foco central de trabalho, para 

aprimoramento dos trabalhos de pesquisa. Estes cursos serão presenciais e serão 

realizados um em cada instituição participante. 

 

f. Seminário de integração e avaliação. Encontro presencial para articulação de 

resultados e análise conjunta dos trabalhos. O objetivo vai além da apresentação dos 

resultados das pesquisas – a proposta é que estes trabalhos possam ser analisados de 

forma integrada, gerando uma análise mais ampla da dinâmica de agricultura 

familiar na região. Este encontro envolverá também representantes das comunidades 

de agricultores que participaram das pesquisas. Estima-se sua realização em 

Fevereiro de 2018. 

 

g. Animação/ Monitoramento e Avaliação. Durante todo o processo 01 pessoa de 

cada instituição formará a equipe de monitoramento do projeto (conselho de 

avaliação). Localmente, as duas Organizações Não Governamentais serão as 

responsáveis pela articulação junto as comunidades rurais e apoio aos 

pesquisadores.  
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Em relação a estrutura de governança do programa, destaca-se os seguintes papéis: 

 

● Universidades: cada equipe de pesquisa das universidades envolvidas tem como 

função, além de responsabilizar-se pelo desenvolvimento dos trabalhos de 

pesquisa, articular alunos e professores para engajar-se na proposta. São 

responsáveis ainda pela organização de cursos, que podem estar integrados aos 

programas de pós graduação ou serem cursos de extensão, voltados para os 

temas dos trabalhos de pesquisa e que permitam a participação de 

pesquisadores de outras instituições. Por fim, cabe as universidades o 

mapeamento e articulação com fontes financeiras complementares para a 

execução das atividades previstas no projeto.  

 

● Organizações Não Governamentais: sua função está na articulação das 

comunidades rurais com os pesquisadores. Atuarão como apoio logístico para a 

realização das pesquisas e na contribuição metodológica dos projetos. Também 

atuarão no apoio financeiro dos trabalhos (bolsas para estudantes de graduação 

e custeio de pesquisa). 

 

● Conselho de Gestão: conselho formado por 1 representante de cada instituição 

engajada no programa e que, através de reuniões virtuais mensais, monitora o 

andamento dos trabalhos e planeja atividades coletivas. É o espaço também de 

avaliação dos projetos de pesquisa financiados pelos recursos das ONGs 

parceiras e o espaço para o apoio a articulação entre as diferentes pesquisas 

realizadas.  

 

Dentro desta estrutura, chama atenção ainda 2 documentos criados para servir como 

referência a pesquisadores e entidades parcerias: um documento de referência sobre 
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resiliência, que apresenta a base conceitual do grupo e um documento de procedimentos 

para a pesquisa, que apresenta os elementos essenciais que devem fazer parte dos projetos 

que compõem o programa, com destaque para seu caráter participativo e a necessidade de 

estar vinculado a uma estratégia/ ferramenta de extensão. 

 

 

Situação atual e perspectivas do programa 

A partir de Setembro de 2016 o programa terá a definição dos projetos de pesquisa, 

que deverão ser iniciados em 2017. A construção e implementação do programa conta com 

5 pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso, 2 da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz/ USP, 6 da Universidade Federal de São Carlos e 3 da 

Universidade da Flórida, além de 3 técnicos do Instituto Ouro Verde e 2 do Instituto Centro 

de Vida. Estudantes de graduação e pós graduação destas instituições também participaram 

na construção do programa e implementarão os projetos de pesquisa. 

Entender e promover a resiliência da agricultura familiar requer uma visão sistémica 

que incorpora não só o sistema produtivo, mas as estruturas familiares, comunitárias, 

econômicas e políticas que integram o sistema socioecológico, nas quais a dimensão 

produtiva está inserida.  Neste contexto, o projeto atual é uma tentativa inovadora de 

superar os desafios da pesquisa inter e transdisciplinar pela integração de um grupo multi-

disciplinar e multi-institucional de pesquisadores e pela efetivação dos espaços de 

colaboração e acompanhamento junto com ONGs e comunidades que pertencem ao 

sistema. 

Somado a isto, o programa pretende superar o desafio da aproximação das 

instituições de pesquisa com as organizações de base, permitindo o diálogo desde a 

concepção dos projetos até a definição metodológica e análise de resultados, garantindo, 

desta forma, que todo este processo convirja para as necessidades destes grupos.  
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RESUMO 

Neste artigo temos como objetivo perceber se o Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA, como política pública, tem contribuído na promoção do desenvolvimento da 
agricultura familiar, consequentemente, compreender a relação existente entre o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o desenvolvimento local, e encontrar 
sinais desse processo, que tenha sido induzido pelo Programa.  Para esta pesquisa, 
foram abordados conceitos e percepções em torno das políticas públicas, da agricultura 
familiar e do desenvolvimento local. Como proposta metodológica, a pesquisa 
caracteriza-se como exploratória e qualitativa. Tomamos como referência de estudo o 
PAA executado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Os resultados 
demonstraram que o PAA é, de fato, uma política pública importante para o 
fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento local.  Constatou-se que 
sua abrangência e atuação ainda são insuficientes para uma transformação significativa 
da economia e da sociedade local, tanto por atender apenas a um pequeno número de 
agricultores (as) quanto por limitações operacionais. Mas, verificou-se, também, que 
está em marcha um processo de desenvolvimento local que se materializa em 
experiência exitosas conduzidas por extensionistas do IPA. Existem diversos casos em 
muitos municípios, como por exemplo, os agricultores familiares dos municípios de 
Camocim de São Félix e Itaíba onde há transformações relevantes nos elementos renda, 
participação, organização, produção limpa e conservação dos recursos naturais. Pode-se 
dizer que são casos de desenvolvimento local em curso. 
  
Palavras-chave: Políticas Públicas. Desenvolvimento Local. Agricultura Familiar. 
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INTRODUÇÃO 

Agricultura familiar é um conceito recente no Brasil, usado para resignificar a 

categoria de produtores rurais que até o início da década de 90 era chamada de pequena 

produção, produção familiar, agricultores de subsistência entre outras denominações 

que não davam conta de suas diferentes atividades e nem abarcavam sua importância. 

Schneider (2003), afirma que a expressão agricultura familiar emergiu no contexto 

brasileiro em meados da década de 1990 e está relacionada a questões políticas e 

sociais. Para o autor, no campo político, essa “nova categoria-síntese” foi reivindicada 

pelos movimentos sociais do campo, capitaneados pelo sindicalismo rural ligado à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). O debate atual 

sobre esta noção foi intensificado devido a um fato político: a conquista do governo do 

país pelo partido dos trabalhadores em 2003 que optou por eleger essa forma de 

produção agrícola como prioritária nas políticas de desenvolvimento rural. Essa opção 

foi assumida com base nas análises que atribuem à agricultura familiar condições mais 

favoráveis de competitividade quando comparada à agricultura patronal no que se refere 

aos rendimentos físicos obtidos e mesmo à capacidade de empregar mão de obra 

(VEIGA, 2001; FAO/INCRA, 1994). Tal noção, atualmente, não está circunscrita na 

produção primária, mas ganha uma concepção mais ampla, incluindo de forma integral 

“a organização de agricultores, produção, beneficiamento, comercialização de produtos 

agrícolas e não agrícolas, turismo, pesca, artesanato, etc., conformando o que hoje se 

denomina novo mundo rural”. (SCHMITZ & MOTA, 2010). 

Neste estudo adotamos então, o conceito de agricultura familiar caracterizado pela 

Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 12.188/2010, que estabelece como 

agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I- não detenha, a qualquer título, área maior 

do que 4 (quatro) módulos fiscais; II- utilize predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III- 

tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 

ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV- dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família (BRASIL, 2010). 

Agricultores com estas características são a maioria no cenário agrícola brasileiro. 

O Censo Agropecuário do IBGE 2006 identificou 4.367.902 estabelecimentos de 
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agricultura familiar que representam 84,4% do total de estabelecimentos agropecuários 

do país, ocupando apenas 24,3% das terras, ou seja, 80,25 milhões de hectares. Ainda 

assim, a agricultura familiar é responsável por 70% da oferta total de alimentos no país, 

confirmando sua inegável importância para o mercado consumidor interno. (IBGE, 

2006). 

A despeito de seu valor no abastecimento interno e, especialmente, no 

autoconsumo dos agricultores e na reprodução do seu núcleo familiar, a agricultura 

familiar sobreviveu até os anos 90 à mercê do desamparo do estado. Ainda na década de 

60, quando foram formulados modelos de desenvolvimento agrícola, estes privilegiaram 

as grandes plantações orientadas pelo modo de produção capitalista, destinadas ao 

mercado externo. A lógica de produção capitalista sempre gerou desigualdades e 

conflitos em todos os setores de produção. Em seu texto sobre o modo de produção 

capitalista, Santos e Rodriguez (2010) trazem para a análise as características que 

marcam a sociedade capitalista, cujo viés economicista tem levado organizações, 

movimentos sociais e grupos a se oporem e resistirem a esses valores e práticas que 

ignoram os saberes locais e o bem-estar dos indivíduos. Nessa ótica, há um reforço da 

produção das desigualdades em relação aos recursos e ao poder, um fortalecimento das 

relações de concorrência, exigidas pelo mercado capitalista, e a exploração crescente e 

desmedida dos recursos naturais em nível global.  

O conhecimento dessa situação tem mobilizado cidadãos e cidadãs, trabalhadores e 

intelectuais, e até políticos de ideologia progressista a cobrar do Estado, políticas de 

apoio e desenvolvimento da agricultura familiar.  É neste cenário que surgem as 

políticas públicas para a agricultura familiar, a partir de interesses do Estado ou a partir 

de pressões da população e suas representações. Nesse caminho, Muller (2007) colabora 

quando alerta que as políticas públicas beneficiam toda a sociedade e não apenas o seu 

público imediato; nesse caso, os/as agricultores/as, pois o Estado, à medida que apoia a 

agricultura familiar, também se legitima, ao garantir a continuidade dos lucros 

capitalistas. Podemos exemplificar tal situação trazendo o caso do PRONAF, que, ao 

atender os interesses dos sistemas bancários de acesso ao crédito, tem fortalecido os 

lucros capitalistas. 

As políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil são 

muito recentes, têm pouco mais que uma década. Conforme Savoldi & Cunha (2010), 
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até os anos 1990, pode-se dizer que não existia nenhum tipo de política especial para o 

segmento da agricultura familiar de subsistência.  

Nessa década, entretanto, dois fatores foram decisivos para mudar o curso da 

história. De um lado, havia as reivindicações dos trabalhadores rurais, que começavam a 

ter voz já na Constituição de 1988 e ganharam destaque nas famosas Jornadas Nacionais 

de Luta da primeira metade da década de 1990, quando ocuparam definitivamente a 

agenda pública para o meio rural. Por outro lado, os estudos realizados conjuntamente 

pela FAO e INCRA1 definiram com maior precisão conceitual a agricultura familiar e, 

mais ainda, estabeleceram um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação 

de políticas para esse segmento específico. Contribuíram muito para o desenho dessas 

políticas, informações produzidas ainda na década de 1990 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais 

(DESER) a partir dos quais foi divulgado o Mapa da Fome do Brasil, dando conta de 

aproximadamente 32 milhões de pessoas em situação de carência alimentar (DEVES, 

2009). 

Com relação à promoção da Segurança Alimentar e Nutricional diversas políticas 

públicas vêm sendo realizadas. O Ministério de Desenvolvimento Agrário e o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome são os principais 

fomentadores dessas políticas. Dentre o conjunto de programas inseridos nestas 

políticas, destacam-se o Bolsa Família; o PAA; o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE); Programa de Construção de Cisternas; Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural  (PNATER); Plano nacional de reforma agrária 

(PNRA); Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Banco de Alimentos; Centro 

de Referência Assistência Social (CRAS); Plano Mais Pesca e Aquicultura; Programa 

nacional de financiamento da agricultura familiar (PRONAF) e Programa nacional de 

avaliação de serviços de saúde (PNASAN). 

Vale ressaltar que diversas leis têm sido aprovadas para o fortalecimento dessa 

política, a exemplo do PAA, criado pela Lei º 10.696 de 02 de julho de 2003, e o PNAE, 

criado pela Lei nº 11.947 de 16 de junho 2009. Tanto o PAA quanto o PNAE vêm com 

                                                           
1  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). 
2 O Deser é uma entidade das organizações da agricultura familiar que realiza sistematização de 
informações, realização de pesquisas e estudos, elaboração de propostas e políticas e assessoria às 
organizações, movimentos, entidades e instituições vinculadas à agricultura familiar. Ela tem 23 anos de 
existência e, na atual gestão (2010 a 2012), fazem parte da direção profissionais da Cresol, FETRAF-
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a proposta de garantir a compra dos produtos da agricultura familiar, garantindo a 

comercialização desses produtos, como também o combate à insegurança alimentar e 

nutricional. Com exceção do PRONAF, um marco na história das políticas públicas para 

a agricultura familiar, criado em 1995, todas essas políticas foram criadas a partir de 

2003 com a instalação do governo do partido dos trabalhadores, especialmente às que se 

propõem a combater a fome e a desnutrição. 

Inicialmente o PRONAF era apenas uma linha de crédito para custeio, depois, essa 

linha, seguindo as reivindicações da CONTAG, evoluiu para a criação do Programa 

Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1996. Tem como 

objetivo promover o desenvolvimento sustentável deste segmento rural para propiciar o 

aumento da sua capacidade produtiva, da geração de emprego e da melhoria da renda. 

Essa conquista para a agricultura familiar é parte das legítimas reivindicações dos 

trabalhadores e trabalhadoras (SAVOLDI & CUNHA, 2010 op.cit). 

Não é nossa intenção abordar todo o conjunto de políticas públicas criadas em 

2003, para a agricultura familiar, a partir do seu reconhecimento e inclusão no contexto 

político brasileiro citamos apenas as principais, mas o interesse nesse trabalho é 

exatamente o PAA, pela sua abrangência espacial e pelo impacto sobre a renda dos 

agricultores e agricultores, pelos avanços que provoca na produção isto é, pelas suas 

possibilidades de pôr em marcha e fortalecer um processo de desenvolvimento local.  

Enfim, o objetivo almejado com este estudo é verificar avanços no 

desenvolvimento da agricultura familiar e, mais especificamente, se o programa tem 

contribuído para melhorar suas condições de produção e alavancar o processo de 

desenvolvimento local rural.  

 

O programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

O PAA foi criado no marco do Programa Fome Zero, em junho de 2003 com o 

lançamento do Plano Safra pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi instituído 

pela Lei nº 10.696/03 (Art.19). É uma política governamental de segurança alimentar 

definida no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e está sendo operacionalizados em todas as regiões do país por órgãos federais, 

governos estaduais e municipais com recursos financeiros dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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(MDS). Em Pernambuco o Programa é operacionalizado pelo IPA e está em 117 dos 

182 municípios do estado.  

O programa tem múltiplas finalidades entre elas à de “incentivar a agricultura 

familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários 

para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques 

estratégicos” (CONAB, 2010), prioritariamente aquelas atendidas pela Rede de 

Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição – restaurantes populares, bancos de 

alimentos e Rede Socioassistencial. 

Devido à necessidade de aprimorar sua gestão, com maior detalhamento das 

normas e execução, assegurar sua continuidade, independente do exercício fiscal, 

proporcionar a celebração de parcerias, regidas por mecanismos mais adequados que a 

forma de convênio, e introduzir inovações nos mecanismos de aporte de suas 

contrapartidas, em outubro de 2011, o Projeto de Lei 6.680 foi aprovado e o programa 

passou a ser regido pela Lei nº 12.512 – Capítulo II, que “institui o Programa de Apoio 

à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

[...]”. Destina-se aos agricultores e agricultoras familiares que possuem a Declaração de 

Aptidão (DAP) ao PRONAF.  (BRASIL, 2011). 

O programa tem uma forte importância na comercialização e na geração de renda 

do seu público. De forma geral, o PAA adquire produtos fornecidos pelos agricultores 

familiares, sendo possibilitada a compra sem licitação até um limite máximo 

estabelecido por lei. Quando a modalidade é executada por estados, e consórcios os 

agricultores que podiam vender, individualmente, até R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) passa atualmente para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por 

unidade familiar/ano. Se fornecerem por meio de organizações, o limite passa a ser de 

até R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por unidade familiar/ano. Os agricultores 

entregam os alimentos em uma Central de Distribuição, onde são pesados e separados 

para serem doados, desburocratizando o processo de compra dos alimentos e 

possibilitando a inserção dos agricultores familiares no o mercado institucional. 

Portanto, o PAA se relaciona à situação de pobreza no Brasil, à fome, à 

disponibilidade de alimentos, à segurança alimentar e nutricional e às relações de 

comercialização da agricultura familiar. Outro elemento de interesse neste estudo é 

verificar o papel das instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural no apoio ao 
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segmento populacional da agricultura familiar para que este participe e se aproprie das 

políticas públicas e dos avanços no desenvolvimento local relacionados às ações 

realizadas no bojo do PAA. 

 

Desenvolvimento local, alcance e desafios  

De acordo com Jesus (2007), o desenvolvimento local é entendido como um 

“processo de inclusão social que mobiliza pessoas e instituições buscando a 

transformação da economia e da sociedade, criando oportunidades de trabalho e de 

renda superando dificuldades para favorecer a melhoria das condições de vida da 

população local. 

A noção de desenvolvimento local, portanto, vai muito além do desenvolvimento 

econômico, considera também o desenvolvimento social e sustentável ambientalmente. 

Por isso, é preciso realizar investimentos em capital humano, social e natural, além 

daqueles correspondentes ao capital econômico e financeiro. O enfoque do 

desenvolvimento local possui uma visão integrada dessas dimensões, a partir de um 

desenho que é realizado nos próprios territórios e com a efetiva participação dos atores 

locais. Para Albuquerque e Zapata (2008), “todas as economias locais se encontram 

muito mais expostas que no passado[...], o que obriga à tomada de iniciativas e políticas 

de desenvolvimento, a partir dos diferentes âmbitos territoriais ou locais”. Segundo os 

autores, o caráter agregado das políticas centralistas as torna pouco eficientes para 

enfrentar diferentes realidades e situações territoriais. 

Levando-se em conta as especificidades das diferentes realidades, o conceito de 

desenvolvimento passou por vários questionamentos, que trouxeram alternativas a ele 

próprio – nesse caso, o desenvolvimento local. 

Nessa ótica, vários autores salientam que existe distinção entre desenvolvimento e 

crescimento econômico, mas a prática tem mostrado que as propostas de 

desenvolvimento implantadas têm atrelado o desenvolvimento ao crescimento 

econômico. Para Somekh (2008), “a noção de desenvolvimento abriga não só a 

evolução quantitativa da reprodução da riqueza material, mas também as possibilidades 

de sua melhor distribuição”. Seguindo esse caminho, Sachs (2004, apud SOMEKH,  

2008) considera que:  
[...] o crescimento econômico, mesmo em ritmo acelerado, não deve 

ser confundido com desenvolvimento. Este último fenômeno só existirá se 
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houver redução da pobreza e das desigualdades sociais, assim como a 
geração de novos empregos ou alternativas de renda para a população. 

 

Franco (2002), colabora com essa reflexão quando afirma que “[...] num país que 

faz crescer seu PIB, mas não consegue atingir valores compatíveis de capital humano e 

de capital social, então está havendo crescimento sem desenvolvimento”.  

É clara, portanto a distância entre crescimento econômico e o desenvolvimento 

local que abriga a perspectiva de progresso em todas as dimensões da vida das pessoas. 

Vem nessa direção, o pensamento de Tauk Santos (2002), afirmando que o 

desenvolvimento local tem levado a novos arranjos institucionais e estabelecido 

parcerias com os atores sociais e que cabe à extensão rural contemporânea o papel de 

promover a articulação entre os atores envolvidos. 

As primeiras discussões sobre as iniciativas de desenvolvimento local, no Brasil 

surgiram de forma embrionária em meados da década de 1990, quando foram realizadas 

também ações relacionadas ao combate à pobreza rural e à desigualdade social, 

implementadas principalmente por entidades não governamentais e governos 

municipais ou em parcerias com programas federais, impulsionadas a partir da 

Constituição de 1988, na perspectiva de descentralização (SILVEIRA, 2008). 

Atualmente existem várias políticas que trazem o discurso de desenvolvimento 

local, a exemplo da criação dos Territórios da Cidadania no Brasil. Essa proposta traz a 

ideia de fortalecimento das potencialidades entre municípios vizinhos, com 

características semelhantes, onde são estabelecidas discussões com diversos segmentos 

sociais, elegendo-se prioridades para ações e projetos.  

Entretanto, para que essas estratégias estejam inseridas na perspectiva do 

desenvolvimento local, é necessário que, além de considerar as especificidades 

territoriais, econômica e de produção, leve-se em conta a motivação conjunta, que 

inclua o respeito às diferenças sociais e culturais e que o processo seja conduzido com a 

participação de todos os envolvidos.  Pelos aspectos teóricos expostos, parece 

necessário que uma política pública que colabore com a perspectiva do 

desenvolvimento local para a agricultura familiar deva contemplar, na sua execução, 

aspectos como: parceria, participação, mobilização, valorização dos recursos endógenos 

e sustentabilidade.  
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Grisa (2009), fez contribuições nesse sentido quando estudou o PAA e sua 

interface com cinco ativos de capital (Social, Natural, Humano, Produzido e Cultural), 

concluindo que o programa “constitui uma política de desenvolvimento local, 

usufruindo e, ao mesmo tempo, fortalecendo, sobretudo, os capitais natural, cultural e 

social”.  

O grupo do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser)2 (2008), 

em sua análise sobre o PAA, afirma que é necessário investir mais recursos no 

programa, uma vez que atualmente o governo adquiriu apenas 0,1% da safra agrícola 

brasileira. Acrescenta ainda que há carência de quadro de pessoais, estrutura física para 

operacionalização do programa e é preciso ampliar o programa para um maior número 

de organizações. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sinais de desenvolvimento local induzido pelo PAA em Pernambuco 

Em Pernambuco há um processo de desenvolvimento local em marcha, embora 

ainda tímido em termos de abrangência, possível de se constatar pelas transformações 

recentes na agricultura familiar em diversos municípios, realizadas com apoio de 

extensionistas do IPA. Há, por exemplo, os casos de agricultores e agricultoras dos 

municípios de Camocim de São Félix e Itaíba que experimentam hoje transformações 

importantes em suas vidas, nas categorias renda, participação, organização, agricultura 

limpa e conservação dos seus recursos como aterra e água e a flora.  

Em Camocim de São Félix, agricultores e agricultoras familiares produtores de 

hortaliças abusavam do uso de agrotóxicos e viviam submetidos a atravessadores que 

lhes suprimiam a maior parte da renda. Com apoio do extensionista local, juntaram-se, 

fizeram um diagnóstico da própria situação, identificaram os entraves ao próprio 

desenvolvimento, planejaram ações e fundaram uma cooperativa para superar, 

principalmente, os problemas da comercialização. Já organizados, tiveram acesso ao 

mercado institucional representado no município pelo PAA, pelo PNAE e pelo Centro 
                                                           
2 O Deser é uma entidade das organizações da agricultura familiar que realiza sistematização de 
informações, realização de pesquisas e estudos, elaboração de propostas e políticas e assessoria às 
organizações, movimentos, entidades e instituições vinculadas à agricultura familiar. Ela tem 23 anos de 
existência e, na atual gestão (2010 a 2012), fazem parte da direção profissionais da Cresol, FETRAF-
Brasil, CUT-RS, SINTRAF-RIO, STR-PR/PR, entre outros. Acesso ao site: http://www.deser.org.br. 
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de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA/PE). Houve um aumento de 

renda passando em média de R$ 400 para R$ 2.000 reais por agricultor/mês. Remarca-

se também uma redução de 15% no uso de agrotóxicos. Os benefícios dessa 

transformação transbordaram para além do grupo de agricultores, especialmente para 

crianças e adolescentes da rede escolar e pessoas necessitadas atendidas pela assistência 

pública e particular como abrigos mantidos por entidades particulares. 

Outro sinal de melhoria pode ser constatado no município de Itaíba no qual 

agricultores e agricultoras obtinham o próprio sustento, desmatando a pequena 

propriedade de pouco mais que 5 hectares e vendendo a lenha na cidade. Um grupo de 

extensionistas veio em apoio, ajudando-a a aproveitar os recursos naturais para cultivar 

grãos, frutas e hortaliças e a acessar outros meios de produção como tanques para a 

criação de peixes e equipamentos para a criação de galinhas de capoeira. Hoje, estão 

produzindo alimentos para autoconsumo e vendendo-os no mercado local, não mais 

desmatam a propriedade e obtêm renda suficiente para viver com dignidade. 

Há sinais de desenvolvimento local também nos municípios de Tabira, Iguaray e 

Solidão, nos quais o IPA realiza projeto de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, com 

agricultores e agricultoras inseridos no arranjo produtivo local (APL) de hortaliças de 

base agroecológica. Segundo Noya et al (2015), já se pode verificar alguns impactos 

positivos do projeto pela melhoria da produtividade, da qualidade dos produtos e da 

renda dos agricultores e agricultoras do referido APL, mas também pela redução das 

doenças ligadas ao uso e consumo de agrotóxicos.  

 Há muitas referências de desenvolvimento local já em curso, espalhadas pelo 

estado, e há também muitos esforços nessa direção. A propósito, na agricultura familiar 

a comercialização foi sempre um grande gargalo a ser superado. Não dispõem de 

espaços adequados ao seu perfil e, aqueles que processam alimentos estão enfrentado 

restrições dadas pela legislação sanitária que lhes impossibilitam a comercialização dos 

seus produtos, pela falta de estruturas físicas adequadas à atividade e de boas práticas de 

fabricação. Nos dois casos, o IPA vem apoiando estes agricultores disponibilizando 

tendas e/ou barracas em cerca de 14 municípios e fazendo articulação com prefeituras, 

para viabilizar espaços físicos para a comercialização de produtos, especialmente os 

orgânicos. Algumas já funcionam bem, como o caso da feira de produtos orgânicos do 

município de Arcoverde, usada por indígenas do povo Xukuru do Orurubá. Esta ação 
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está sendo expandida para espaços cedidos por instituições públicas, incluindo o IPA 

que já oferece seu espaço e estrutura para uma feirinha de produtos orgânicos às sextas-

feiras, onde os agricultores e agricultoras vendem seus produtos aos próprios 

funcionários e aqueles de instituições próximas, e consumidores da vizinhança. 

O IPA está em fase de elaboração de vários projetos de infraestrutura de 

agroindústrias coletivas, para o processamento de produtos de origem animal como 

leite, pescado e aves, bem como de qualificação profissional para a adoção de boas 

práticas de higiene em todas as etapas da cadeia produtiva, isto é, na produção primária, 

no armazenamento, conservação e distribuição dos produtos, assim como no 

processamento destes na conformidade com as legislações sanitárias que incidem sobre 

a produção de alimentos. O propósito é facilitar a inserção da produção da agricultura 

familiar no mercado institucional – PAA, PNAE e convencional, contribuindo para o 

aumento da renda e da qualidade de vida, das suas capacidades de produzir com respeito 

aos seus recursos naturais e, sobretudo, para que alcancem a inclusão social. 

Mesmo com os projetos elaborados pelo IPA ainda em andamento, percebe-se o 

envolvimento de uma grande parte de extensionistas e gestores na solução dos 

problemas enfrentados pelos agricultores e agricultoras familiares, ora discutindo com 

eles as alternativas, ora elaborando propostas ou demandando ações para remover 

obstáculos, agindo como interlocutores para a obtenção de recursos financeiros para 

implantação das instalações industriais. Esse estado motivacional, tantos de técnicos e 

técnicas quanto de agricultores e agricultoras, nos faz acreditar que a apropriação desses 

projetos terão repercussão positivas para o desenvolvimento rural das diferentes regiões 

do estado de Pernambuco.   

 

 

CONCLUSÕES 

São poucos, ainda, os estudos acerca das contribuições do PAA no processo de 

desenvolvimento local, o interesse tem sido, geralmente, dirigido a resultados 

quantitativos.  Mas, as poucas análises que foram feitas fazem considerações 

importantes e apontam necessidades e limitações do programa, que são relevantes para a 

tomada de decisões pelo governo e também pelas instituições e técnicos/as que 

participam da sua realização. 
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Não se tem dúvida de que o PAA é um avanço na concepção de políticas públicas 

para a agricultura familiar, para a segurança alimentar e nutricional e para melhorar as 

práticas de comercialização dos agricultores e agricultoras, tendo, portanto, grande 

potencial estruturador da agricultura familiar.  

O PAA tem contribuído para a inclusão social quando determina que os 

beneficiários sejam os agricultores familiares enquadrados no PRONAF, principalmente 

os dos grupos A e B, ou aqueles com menor renda bruta familiar anual.  

Observamos que, o MDA e o Plano Brasil sem Miséria tem alocado recursos 

financeiros consideráveis no apoio à produção familiar, a exemplo da liberação, a fundo 

perdido, de R$ 2.600,00 por agricultor para investir em atividades agrícolas e não 

agrícolas. Compreendemos, portanto, que para atender a esse público, há um tempo a 

ser percorrido para que ele supere sua situação atual e atinja um nível de produção de 

excedentes a serem comercializados para além do PAA. 

Parece relevante ressaltar, aqui, a importância da intersetorialidade das políticas 

públicas, chamando atenção para a necessidade de integração entre programas de 

assistência técnica de desenvolvimento da produção e políticas de apoio à 

comercialização, a exemplo do PAA. Parece que esse diálogo entre as políticas é ainda 

precário. E isso pode ser observado tomando o PAA como referência, já que muitos 

agricultores, apesar da disponibilidade da política, não conseguem acessá-la.  

Para superação de algumas dificuldades, o MDS tem buscado aprimorar o PAA e 

sua operacionalização nas instituições oficiais de assistência técnicas e extensão rural, 

as Emater e o IPA (no caso de Pernambuco), mas reconhece as limitações e 

dificuldades, tanto de logística para operar o Programa, quanto pelas limitações de 

algumas categorias de agricultores, principalmente os que processam parte da produção, 

por não dispor, ainda de instalações físicas adequadas às exigências das legislações 

sanitárias que incidem sobre a oferta de alimentos. 

Outro aspecto percebido foi à consolidação do programa como uma política de 

garantia da merenda escolar, quando deveria apenas complementá-la. 

Além disso, o programa vem valorizando a produção e cultura alimentar local, 

uma vez que os alunos se sentem felizes quando se alimentam dos produtos produzidos 

na roça de seus pais. 
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Nossa impressão é que as práticas em direção ao desenvolvimento sustentável 

parecem demandar um aprendizado contínuo para todos os agentes envolvidos 

incluindo técnicos/as de órgãos executores, extensionistas e pesquisadores que têm a 

responsabilidade de implementar as políticas públicas ou realizar ações junto aos 

agricultores e agricultoras, com respeito aos seus saberes e culturas, estimulando uma 

prática social em que o “público alvo” torna-se agente ativo, não apenas beneficiário, 

mas sujeito dos processos. 
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ATER INDIGENA E AGROECOLOGIA: DIALOGOS POSSÍVEIS 
NA CONTRUÇÃO DE POLÍTICAS DE ATER  

 
MÔNICA NUNES GONÇALVES1 

IRENILDA DE SOUZA LIMA2 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo debater uma Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER), construída a partir da percepção dos povos indígenas e as contribuições da 
agroecologia na valorização das especificidades étnicas na implementação das 
respectivas políticas. No estado de Pernambuco, Brasil, atualmente existem 12 povos 
indígenas que habitam as regiões do Agreste e Sertão nos quais se pratica a Ater em 
suas áreas. O estudo se caracteriza por ser uma abordagem qualitativa, e foi realizado 
com oito etnias através da observação direta não estruturada e aplicação de entrevistas 
semiestruturadas aos indígenas das respectivas regiões localizadas no Nordeste 
brasileiro. Observa-se de acordo com a pesquisa, que os indígenas percebem as políticas 
de Ater praticadas em suas áreas como fragmentadas, precárias, insuficientes e que não 
atende suas especificidades étnicas. A agroecologia como ciência que valoriza os 
saberes e a agricultura tradicional, pode contribuir para uma ater integrada ao projeto de 
vida desses povos, correlacionado as questões territoriais, a identidade étnica e aos 
saberes tradicionais.  
 

Palavras-chave: Agroecologia, Especificidade étnica, Extensão Rural,Povos indígenas.   
 

INDIGENOUS ATER  AND AGROECOLOGY: DIALOGOS POSSIBLE IN  
POLICIES ATER CONSTRUCTION 

ABSTRACT 
This article aims to discuss a Technical Assistance and Rural Extension (ATER), built 
from the perception of indigenous peoples and agroecology contributions in 
appreciation of ethnic specificities in the implementation of their policies. In the state of 
Pernambuco, Brazil, currently there are 12 indigenous peoples who inhabit the regions 
semi-arid Agreste and Sertão in which is practiced Ater in their areas. The study is 
characterized as a qualitative approach and was carried out with eight ethnic groups 
through direct observation unstructured and application of semi-structured interviews 
with indigenous their regions located in Northeast. It is observed according to the 
survey, the indigenous realize Ater policies practiced in their areas as fragmented, poor, 
insufficient and does not meet their ethnic characteristics. Agroecology as a science that 
values the knowledge and traditional agriculture can contribute to a stick integrated into 
the design of life of these people, correlated territorial issues, ethnic identity and 
traditional knowledge.  
 

Keywords: Agroecology, ethnic specificity, Rural Extension, Indigenous Peoples. 
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1.INTRODUÇÃO   

 

Verificou-se ao longo dos anos significativas mudanças e contribuições 

teórico-metodológicas no cenário da Extensão Rural brasileira propostas a partir da 

implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER) em 20043 naquele momento sob a responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário4 (MDA).  

A construção da Política de Ater pressupõe uma trajetória, desde os anos 1990, 

de articulações políticas, reflexões, debates e mobilizações de vários segmentos da 

sociedade civil organizada, dos trabalhadores rurais e em Extensão Rural, intelectuais, 

dos movimentos sociais, agricultores familiares que reivindicavam uma política de Ater, 

pública, gratuita e de qualidade de forma a fortalecer a agricultura familiar.  

Assim, com base em propostas produzidas nessa trajetória ao longo dos anos, 

pela sociedade civil organizada e por entidades tais como a Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Assistência Técnica e do Setor Agrícola do Brasil (FASER), da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS), entre outras entidades, 

iniciou-se a partir de 2003, através do MDA o processo de construção da PNATER, que 

seria pautado por um:  

 
[...] amplo processo de consultas individuais, de audiências com grupos de 
técnicos e agricultores, encontros e seminários envolvendo representações 
dos agricultores familiares, de movimentos sociais e organizações 
prestadoras de serviços de Ater, governamentais e não governamentais, 
envolvendo mais de 100 entidades e mais de 500 pessoas [...]. (CAPORAL, 
2008, p.1).  

 

Verifica-se, desse modo, a importância das contribuições da Política de Ater, 

lançada em maio de 2004, para a atuação dos profissionais, em específico, nas áreas 

indígenas, tendo em vista o amplo processo de construção coletiva da política e as 

capacitações realizadas em todo país com os/as técnicos/as após a sua implementação. 

Nessa perspectiva, compreendendo também que uma política pública segundo Dias 

                                                           
3É importante registrar que no respectivo ano foi instituído através do Decreto nº 5.033, de 5 de abril, o 
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) da SAF/MDA, que coordenaria todo o 
processo de implementação da PNATER, ao longo dos anos, avançando nos requisitos ligados a questão 
orçamentária e qualificação dos serviços de Ater.   
4Através do Decreto nº 4.739 de 13 de junho de 2003, as ações de Ater foram transferidas do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o MDA.   
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(2008, p. 103) é um “documento, um texto que apresenta aos gestores públicos, aos 

profissionais que implementam a política e ao público em geral, as estratégias 

deliberadas, os conceitos e princípios estabelecidos, os objetivos definidos [...]”, 

reafirmamos, desse modo, que o documento da PNATER, indicou referenciais para a 

prática cotidiana do profissional de Ater e uma mudança de uma cultura institucional 

anteriormente pautada no difusionismo para o desenvolvimento rural sustentável.  

Assim, como o documento da PNATER justificou, o mesmo nasceu de análises 

e experiências mal sucedidas da Revolução Verde, advindos dos modelos convencionais 

de Ater baseados no difusionismo. (BRASIL, 2008). O documento deixou claro a 

necessidade de uma “ruptura” com o modelo extensionista baseado na Teoria da 

Difusão de Inovações, adotando enfoques baseados no desenvolvimento sustentável. 

Isso implicava mudanças de cultura institucional, que não são realizadas através de 

decretos ou leis em um curto período de tempo. Uma vez que estão implícitas nesse 

processo perspectivas socioculturais e ideológicas vivenciadas e expressas através da 

gestão.  Como diz Machado & Machado (2014, p. 195), “um dos muitos equívocos da 

Extensão rural ligada à difusão da “Revolução Verde” foi levar [...] o “pacote 

tecnológico [...]”, desconsiderando as vivências socioculturais dos agricultores.   

Desse modo, a PNATER se constituiu em um marco na história da Extensão 

Rural, na medida em que reorientou as abordagens metodológicas e teóricas da 

extensão, propondo mudanças institucionais baseadas no desenvolvimento rural 

sustentável, através dos princípios da Agroecologia, além de reafirmar na Extensão 

Rural segmentos da agricultura familiar, entre os quais os povos indígenas. Nesse 

contexto, os povos indígenas passaram a garantir o direito e acesso às políticas públicas 

voltadas para o meio rural, sendo considerados como público prioritário nas ações da 

Extensão Rural.   

Outro aspecto importante na política de Ater diz respeito aos programas e 

projetos que deveriam ser reorientados por vários enfoques dentre os quais os de raça e 

etnia, considerando o respeito à pluralidade e às diversidades socioculturais, 

econômicas, étnicas e ambientais do país.  

Ressaltamos que muitos temas inseridos na PNATER, entre os quais aqueles 

que visam fortalecer a segurança alimentar e nutricional, territórios, agricultura livre de 

agrotóxicos, preservação da biodiversidade através dos cultivos de sementes 

tradicionais, conservação de recursos naturais, dentre outros, fazem parte das agendas 

de mobilizações e reivindicações e dos projetos de vida dos povos indígenas.   
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Após anos da implementação da PNATER na Extensão Rural, a Lei nº 12.188 

de 11 de janeiro de 2010, instituiu a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER, e o 

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e 

na Reforma Agrária - PRONATER, que altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

(BRASIL, 2010).   

Nesse sentido, para acompanhar os desafios, a complexidade e as demandas, em 

específico nas áreas indígenas, torna-se necessário um diálogo qualificado e complexo 

acerca das questões territoriais e socioculturais entre as políticas de Ater e os povos 

indígenas, levando em consideração as suas especificidades étnicas na implementação 

dessas políticas. A Extensão Rural baseada nos principios agroecológicos, contido na 

PNATER e reafirmadas pela sociedade civil posteriormente na I Conferencia Nacional 

sobre Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária 

(CNATER)5 tem um papel fundamental de intermediar esses diálogos, rompendo com a 

lógica produtivista das políticas de Ater nas áreas indígenas. Esse estudo é um recorte 

da dissertação intitulada “Um estudo da atuação da Extensão Rural em áreas indígenas 

nas regiões do Agreste e Sertão de Pernambuco”, cujo objetivo é analisar as percepções 

dos indígenas de oito etnias sobre as políticas de Ater, implementadas nas áreas 

indígenas, e o entendimento desses povos sobre a Ater indígena.    

a) Antecedentes históricos para a construção de uma Ater Indígena   

 

A Assistência Técnica e Extensão Rural em áreas indígenas são o resultado de 

um longo caminho percorrido pelos povos e movimentos indígenas, indigenistas e a 

sociedade civil organizada que visavam garantir ações integradas dos diversos órgãos e 

setores do Estado brasileiro, de forma a ampliar o acesso às políticas públicas antes 

apenas coordenadas através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), até os anos 1990.  

Dessa forma, outros órgãos governamentais no âmbito federal, passam a 

assumir ações setoriais que antes cabiam exclusivamente à FUNAI, tais como o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Saúde (MS), Ministério da 

Educação (ME) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

(VERDUM & MOREIRA, 2005). No entanto, o longo histórico das políticas 
                                                           
5 Conferencia realizada em 2012, com a participação dos/as delegados/as representantes da sociedade 
civil organizada de todo o Brasil e dos órgãos governamentais, que reafirmaram a Agroecologia como 
referencial teórico-metodológico nas ações de Ater.   
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indigenistas sob a responsabilidade da FUNAI, visibilizou a fragilidade e as 

dificuldades do Estado em lidar através de suas áreas setoriais com questões e temas 

relativos aos povos indígenas de forma intersetorial.    

Apenas em 1999, o Governo Federal elaborou o Plano Plurianual (PPA) 

2000/2003 com o objetivo de articular ações e fortalecer a integração das políticas 

públicas voltadas aos povos indígenas. (VERDUM & MOREIRA, 2005).  

Segundo Verdum e Moreira (2005), as ações anteriormente dispersas em 

diferentes ministérios foram agrupadas a partir do Plano Plurianual (PPA), em dois 

grandes programas orientados para objetivos e metas específicas: Etnodesenvolvimento 

das Sociedades Indígenas e Territórios e Culturas Indígenas.  

A partir desse momento, o processo de mudanças e integração dos órgãos 

setoriais governamentais começou a ficar mais evidente. Em meados da década de 2000, 

inúmeros debates são realizados por meio de conferências, seminários, oficinas e fóruns 

que discutiram a fragmentação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas.     

Nesse contexto, destaca-se a III Conferência Nacional de Saúde para os Povos 

Indígenas, realizada em 2001, que trouxe importantes contribuições, possibilitando 

mudanças na forma de gestão, facilitando a integração das políticas públicas para os 

povos indígenas. (FERRARI, 2010).  Na respectiva Conferência foram identificados os 

problemas de saúde das populações indígenas, que não poderiam ser orientados e 

solucionados apenas pelos serviços de saúde, e sim por um conjunto de políticas 

públicas integradas, uma vez que:  

 
[...] na raiz estavam e estão os problemas territoriais (falta de demarcação, 
regularização, desintrusão, vigilância e áreas muito reduzidas), a degradação 
ambiental [...] e relações conturbadas com a sociedade envolvente, que inclui 
todos os tipos de pressão, inclusive econômica, produtiva e cultural. [...] 
frente a isso, era necessária a formulação e execução de políticas 
complementares que garantissem as condições necessárias para as melhorias 
da qualidade de vida dos povos indígenas, respeitando as suas especificidades 
e de acordo com a sua cosmologia. (FERRARI, 2010, p. 91-92).  

 

Verifica-se também através da Conferência que outras questões, a exemplo da 

insegurança alimentar, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e alcoolismo estavam 

intrinsecamente relacionados à falta de políticas públicas integradas que 

proporcionassem o fortalecimento e a sustentabilidade ambiental, social e econômica 

dos povos indígenas. (FERRARI, 2010).  
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O desafio, portanto, naquele momento, seria a formulação de políticas que 

tratassem dos temas da segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, pensadas 

em conjunto pelas organizações indígenas, indigenistas e governo. Nessa perspectiva, 

coube ao Ministério da Saúde estabelecer mecanismos de articulação interinstitucional 

com os demais órgãos do Governo Federal, cujas atribuições tivessem influência sobre a 

saúde indígena, tais como o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Ministério do Meio Ambiente, entre outros, e em especial a FUNAI. 

(VERDUM & MOREIRA, 2005).  

Uma importante deliberação na Conferência relacionada à agricultura familiar, 

diz respeito à inclusão dos povos indígenas como público-alvo do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),6 através do Decreto  nº 3.991, de 

30 de outubro de 2001. (FERRARI, 2010).  

No âmbito da saúde, a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI), órgão 

de assessoria do Conselho Nacional de Saúde (CNS), teve papel fundamental na 

realização de debates e eventos ao longo do período de 2001 a 2002, provocando e 

reafirmando a necessidade da participação indígena efetiva nas políticas públicas. Um 

desses eventos, no formato de um seminário intitulado “Proposta de Política Pública de 

Auto Sustentação Alimentar e Etnodesenvolvimento dos Povos Indígenas”, resultou em 

um processo participativo de consulta aos povos indígenas através de oficinas regionais 

para a formulação da política. (VERDUM & MOREIRA, 2005). 

Dessa forma, foram realizadas amplas consultas aos povos indígenas entre o 

período de dezembro de 2002 e outubro de 2003, através de 17 oficinas7 regionais, 

mobilizando cerca de 680 lideranças indígenas, representantes de 175 povos de 

praticamente todas as regiões do país, para a elaboração da referida proposta. A 

comissão responsável por encaminhar essas discussões, através das oficinas regionais, 

foi formada por representações indígenas e representantes dos ministérios envolvidos, 

entre eles o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que passou a coordenar esse 

processo. (VERDUM & MOREIRA, 2005). 

                                                           
6É importante salientar que os movimentos e povos indígenas discutiam a necessidade de uma linha  de 
crédito que atendesse as especificidades desses povos, de forma, por exemplo, a desburocratizar o acesso 
dos mesmos ao Programa, essas afirmações ficam claras nos trabalhos de Ricardo Verdum e Lucimar 
Moreira (2005) e Silvia Ferrari (2010),  mencionados ao final nas referências.  
7As oficinas regionais foram realizadas em: Palmas (TO), Vitória (ES), Maceió (AL), Campo Grande 
(MS), Manaus (AM), Benjamin Constant (AM), Parque Nacional do Xingu/Posto Indígena Leonardo, Rio 
Branco (AC), Passo Fundo (RS), Macapá (AP), Cuiabá (MT), São Gabriel da Cachoeira (AM), Caucaia 
(CE), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Chapecó (SC) e Curitiba (PR). (VERDUM; MOREIRA, 2005). 



Atas  Proceedings    |    1341

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

7 
 

O resultado das oficinas serviu de subsídio para um fórum que culminou na 

elaboração de um documento8 final em 2003, intitulado: “Proposta de Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável para os Povos Indígenas.” 

(VERDUM & MOREIRA, 2005).  

Durante todo esse processo de debates, formulações e reivindicações que teve 

início a partir da década de 1990, cujo objetivo era a proposta de políticas setoriais 

integradas para os povos indígenas, metaforicamente pode-se dizer que a semente havia 

sido lançada, bastava preparar a terra e semear.  

Nesse contexto, verificou-se que as propostas no âmbito das políticas públicas 

de segurança alimentar e nutricional em diálogo com a autossustentação e o 

etnodesenvolvimento indígena, provocaram mudanças institucionais, incorporando uma 

cultura de se pensar uma política pública para os povos indígenas, uma vez que:  

 
Foi a partir dessa inciativa, ou em diálogo com ela, que começaram a ser 
pensadas e elaboradas ações no Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS), no MMA e no MDA. Dito de outro modo, formou-se ali um núcleo 
de idéias e de pessoas que haviam conseguido criar capital social e simbólico 
suficiente para levar à frente seu objetivo interno específico, servir de 
referência legitimadora e impulsionar e estimular outras ações e demandas. 
(VERDUM & MOREIRA, 2005, p. 22).  

 

O cenário politicamente favorável a partir de 2003 tornou possível avançar nas 

propostas de políticas setoriais junto aos povos indígenas, principalmente no âmbito do 

MDA. É importante salientar que o MDA, a partir de 2003, passou a assumir a 

competência das ações da Ater que antes estavam sob a responsabilidade do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com o Decreto nº 4739, de 

13/06/2003, com destaque para o artigo 1º e parágrafo único do artigo 2º, que falam 

sobre a assistência técnica em áreas indígenas:  

   
Art. 1º  Fica transferida a competência do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, relativa à assistência técnica e extensão rural, estabelecida 
no inciso I, alínea "n", do art. 27 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 
para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 
Art. 2º Ficam transferidos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para o Ministério do Desenvolvimento Agrário os direitos, as 

                                                           
8O documento foi entregue em audiência pública através da Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Câmara dos Deputados ao Congresso Nacional. Representantes indígenas e técnicos governamentais 
formaram comissão e também entregaram o documento na Secretaria Geral da Presidência da República. 
(VERDUM & MOREIRA, 2005).   
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obrigações e os acervos técnico e patrimonial, utilizados no desempenho das 
atividades referidas no art. 1o deste Decreto.   

 
Parágrafo único.  Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
do Desenvolvimento Agrário e do Planejamento, Orçamento e Gestão 
promoverão a movimentação das dotações orçamentárias vinculadas às ações 
de coordenação e execução da assistência técnica e extensão rural e da 
assistência técnica em áreas indígenas, observados os códigos da funcional 
programática correspondente e as adequações das estruturas dos órgãos 
envolvidos. 

 

Dessa forma, o MDA, que acumulou experiências e desenvolveu concepções 

durante o processo de discussão para políticas públicas setoriais voltadas para os povos 

indígenas, tem a partir de 2003, a responsabilidade de contribuir para a construção de 

uma Ater junto a esses povos.  

   

b) Ater Indígena no âmbito do MDA: experiências e aprendizagens 

 

As atividades de Ater em áreas indígenas, passaram a ter como referência no 

âmbito do MDA, os princípios e diretrizes da PNATER implementada a partir de 2004.   

Até os anos 1990, a FUNAI coordenava especificamente as ações voltadas para 

os povos indígenas, portanto, os acúmulos e experiências até esse momento em relação 

à Assistência Técnica e Extensão Rural em áreas indígenas realizados pelas EMATERs, 

eram esporádicos, insuficientes, pontuais e regidos sob a ótica produtivista, conforme já 

mencionados anteriormente.     

No âmbito do MDA, segundo Ferrari (2010),  a partir de 2003, a experiência de 

uma Ater que respondesse às especificidades dos povos indígenas, conforme a 

PNATER, inicialmente ficou a cargo da Assessoria Especial de Gênero, Raça e Etnia 

(AEGRE), que era ligada ao gabinete do ministro do MDA, por meio do Programa de 

Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia (PPIGRE).   

De 2003 a 2008, as ações do PPIGRE, foram realizadas em conjunto com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), articulando o Programa 

Nacional de Reassentamento de Ocupantes Não Indígenas em Terras Indígenas, além de 

estimular a participação de representações indígenas no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) e a execução das atividades da Ater 

em áreas indígenas. (FERRARI, 2010).  
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Durante o tempo em que a Ater indígena esteve sob a responsabilidade da 

AEGRE, foram garantidas ações orçamentárias no Plano Plurianual 2004-2007, 

garantindo ao MDA a realização de apoio a projetos para comunidades indígenas. Desse 

modo, alguns projetos de Ater em áreas indígenas são realizados nesse período no 

âmbito do PPIGRE com povos de todo o Brasil. As temáticas em geral, eram ligadas às 

questões de gênero, associativismo, etnodesenvolvimento, gestão e legislação territorial, 

produção agroecológica, entre outras. Também foram realizados projetos produtivos ou 

de infra-estrutura nas áreas de bovinocultura, aquicultura, rizicultura, irrigação, etc. 

(FERRARI, 2010).   

O que se pode observar a partir da análise dos projetos apoiados pelo MDA 

realizados em áreas indígenas, de acordo com as tabelas disponibilizadas pelo órgão, é 

que, no período de 2004 a 2009, os executores são em sua grande maioria prefeituras, 

associações indígenas, fundações, universidades, cooperativas.   

Analisando os projetos especificamente em Pernambuco realizados por essas 

instituições, verifica-se que nos anos de 2004, 2005, 2007 e 2009, foram beneficiadas 

cerca de 8 etnias (Fulni-ô, Xukuru do Ororubá, Kapinawá, Truká, Pipipã, Pankararu, 

Pankará, Atikum), totalizando cerca de pouco mais de 5000 índios atendidos pelos 

projetos apoiados pelo MDA, durante esse período. Porém, nos anos de 2006 e 2008, 

não há registros de projetos apoiados pelo MDA para o Estado de Pernambuco, através 

das organizações executoras mencionadas anteriormente. Um fato a observar é que em 

Pernambuco uma das etnias que mais foram beneficiadas com projetos foi o povo 

Xukuru do Ororubá, que habita o município de Pesqueira e Poção.  

Em relação à atuação das EMATERs9 em áreas indígenas, a partir de 2004,  

verifica-se que no estado de Pernambuco, as ações de Ater indígena, ficam mais 

evidentes, inclusive com dotação orçamentária, a partir da criação em 2008 das Redes 

Temáticas de Ater junto aos povos indígenas10. Conforme o depoimento de Silvia 

Ferrari, que foi Articuladora Nacional da Rede Temática de Ater junto aos povos 

indígenas, de 2008  até meados de 2012:   

                                                           
9 Referimo-nos a todos os órgãos do Estado, que além das EMATERs desenvolvem trabalho de Ater, a 
exemplo das secretarias de agricultura ou órgãos de pesquisa, a exemplo do IPA, que assumiram os 
trabalhos de Ater.  
10 As Redes temáticas de Ater foram criadas em 2007, pela Secretaria de Agricultura Familiar /MDA que 
se constituíram importantes instrumentos de diálogo entre as empresas governamentais de Extensão Rural 
e o Governo Federal, inserindo temáticas pouco discutidas e estratégicas para a agricultura familiar. Em 
especifico, as Redes Temáticas junto aos povos indígenas tinham a função de compartilhar metodologias, 
aprofundar o conhecimento do tema e apoiar as ações das entidades de Ater junto aos diversos povos 
indígenas do Brasil. As Redes Temáticas funcionaram até meados de 2011.  
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Nós em 2008, fundamos a Rede Temática de Ater junto aos povos indígenas, 
que é um processo de articulação com os estados para que esse trabalho seja 
desenvolvido nos estados, principalmente pelas empresas públicas, porque a 
gente conseguia passar dinheiro para as ONGs, mas não para as empresas 
públicas de assistência técnica, a gente não conseguia que as EMATERs se 
comprometessem  com esse trabalho.  (informação verbal).11 

 

O relato destaca a falta de comprometimento das EMATERs, que na realidade 

reflete uma cultura institucional voltada para atuação com agricultores familiares 

tradicionais, sendo o trabalho em áreas indígenas, na perspectiva das orientações da 

PNATER, algo muito recente.  

Podemos destacar nessa trajetória que a AEGRE procurou através de debates e 

seminários com organizações indígenas, universidades, ONGs, órgãos governamentais, 

entre outros, discutir e reunir experiências dessas organizações de forma a “desenhar 

sua política de etnodesenvolvimento indígena e também propor um modelo de 

chamamento público de Ater Indígena que se aproximasse das demandas das mais 

diversas etnias indígenas do país.” (FERRARI, 2010, p. 96).  

Em 2007, a Ater indígena passa a ser prioritária no “Programa Territórios da 

Cidadania” uma vez que, naquele momento, dos “60 Territórios da Cidadania do 

programa, 33 incidiam sobre 156 Terras Indígenas.” (FERRARI, 2010, p. 97).  

A partir de 2008, as ações e atividades da Ater indígena sob a coordenação da 

AEGRE, passam a ser coordenada pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). 

Naquele momento, a SAF estrutura suas ações de Ater através do Departamento da 

Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), que passou a coordenar as ações da 

Ater indígena, que se estruturou como um núcleo.   

O Núcleo de Ater Indígena passa a atuar sob três eixos que orientavam as suas 

atividades: 

a) Diálogo intercultural e garantia territorial; 

b) Projetos produtivos, que seguiam duas linhas de atuação: conhecimentos 

tradicionais; novos conhecimentos e tecnologias;  

c) Fortalecimento Institucional das Organizações Indígenas – que abordava os 

temas: garantia de direitos, comercialização e gerenciamento.  

                                                           
11 Trecho da palestra ministrada por Silvia Ferrari até então articuladora nacional da Rede Temática de 
Ater junto aos povos indígenas durante o II Seminário de Ater Indígena em Pernambuco, realizado em 
Carnaubeira da Penha, em marco de 2012.   
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que é um processo de articulação com os estados para que esse trabalho seja 
desenvolvido nos estados, principalmente pelas empresas públicas, porque a 
gente conseguia passar dinheiro para as ONGs, mas não para as empresas 
públicas de assistência técnica, a gente não conseguia que as EMATERs se 
comprometessem  com esse trabalho.  (informação verbal).11 

 

O relato destaca a falta de comprometimento das EMATERs, que na realidade 

reflete uma cultura institucional voltada para atuação com agricultores familiares 

tradicionais, sendo o trabalho em áreas indígenas, na perspectiva das orientações da 

PNATER, algo muito recente.  

Podemos destacar nessa trajetória que a AEGRE procurou através de debates e 

seminários com organizações indígenas, universidades, ONGs, órgãos governamentais, 

entre outros, discutir e reunir experiências dessas organizações de forma a “desenhar 

sua política de etnodesenvolvimento indígena e também propor um modelo de 

chamamento público de Ater Indígena que se aproximasse das demandas das mais 

diversas etnias indígenas do país.” (FERRARI, 2010, p. 96).  

Em 2007, a Ater indígena passa a ser prioritária no “Programa Territórios da 

Cidadania” uma vez que, naquele momento, dos “60 Territórios da Cidadania do 

programa, 33 incidiam sobre 156 Terras Indígenas.” (FERRARI, 2010, p. 97).  

A partir de 2008, as ações e atividades da Ater indígena sob a coordenação da 

AEGRE, passam a ser coordenada pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). 

Naquele momento, a SAF estrutura suas ações de Ater através do Departamento da 

Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), que passou a coordenar as ações da 

Ater indígena, que se estruturou como um núcleo.   

O Núcleo de Ater Indígena passa a atuar sob três eixos que orientavam as suas 

atividades: 

a) Diálogo intercultural e garantia territorial; 

b) Projetos produtivos, que seguiam duas linhas de atuação: conhecimentos 

tradicionais; novos conhecimentos e tecnologias;  

c) Fortalecimento Institucional das Organizações Indígenas – que abordava os 

temas: garantia de direitos, comercialização e gerenciamento.  

                                                           
11 Trecho da palestra ministrada por Silvia Ferrari até então articuladora nacional da Rede Temática de 
Ater junto aos povos indígenas durante o II Seminário de Ater Indígena em Pernambuco, realizado em 
Carnaubeira da Penha, em marco de 2012.   
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Com as ações de Ater indígena concentradas no DATER/SAF, Ferrari (2010) 

avalia que ocorre uma aproximação entre a Ater indígena e as EMATERs e também 

com as organizações da Rede de Prestação de Serviços de Ater. Assim, o núcleo passa a 

ampliar e estruturar as suas ações com as EMATERs, em específico através das ações 

das Redes Temáticas junto aos povos indígenas.      

Naquele momento, as ações da Ater indígena12 estavam concentradas na 

Diretoria de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais, sendo o núcleo de Ater 

indígena estruturado como uma Coordenação das Políticas para Povos e Comunidades 

Tradicionais. É importante ressaltar que essa coordenação como o próprio nome indica, 

atendia além dos povos indígenas, outros públicos, a exemplo, dos quilombolas, povos 

da floresta, ciganos, pescadores artesanais, entre outros.   

 

2.METODOLOGIA  

 

Para Paulo Freire (2002, p.43), ser dialógico é vivenciar o diálogo [...] é 

empenhar-se na transformação constante da realidade.” Nessa perspectiva o diálogo é o 

encontro, proporcionando a transformação que humaniza a todos (FREIRE, 2002).  

Dessa forma, esse estudo tem o objetivo de permear diálogos entre as politicas de Ater e 

povos indígenas, sendo a Agroeoclogia norteadora teórico-metodológica desse 

processo. O estudo em questão é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Um 

estudo da atuação da Extensão Rural em áreas indígenas nas regiões do Agreste e Sertão 

de Pernambuco”, e se caracteriza por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa, que se 

apresenta bastante atual diante da extinção do então Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, comprometendo todo um processo histórico de conquistas e avanços para a 

construção de uma Ater, em especifico indígena. Para a pesquisa foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com 17 indígenas, entre lideranças, agricultores e caciques 

de oito etnias13, localizadas nas regiões do Agreste e Sertão. A observação direta  

realizada nas visitas a feiras indígenas e encontros e seminários indígenas, além de 

dados secundários também foram métodos utilizados.    

 

                                                           
12 Recentemente, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, apesar de toda sua trajetória em favor da 
agricultura familiar, foi extinto em 2016, comprometendo a atuação das políticas de Ater, em especifico 
nas comunidades tradicionais e povos indígenas. 
13 As etnias entrevistadas: Fulni-ô, Atikum, Kapinawá, Xukuru de Ororubá, Truká, Pankararu, Pankararu 
Entre Serras, Pankará.  11 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No Brasil, os dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revelaram que 896,914 mil pessoas se autodeclararam indígenas. 

Destes 36,2% encontram-se em áreas urbanas e 63,8% em áreas rurais, além de terem 

sido identificadas 305 etnias15 e 274 línguas. A Região Nordeste, figura de acordo com 

dados do Censo Demográfico de 2010, entre as regiões que apresentaram um 

crescimento populacional dos autodeclarados indígenas, ou seja, uma população 

residente de 208.691 habitantes (BRASIL, 2012).  A região Nordeste é formada por 

nove estados, nos quais as populações indígenas se distribuem da seguinte forma: 

Alagoas (14.509); Bahia (56.381); Ceará (19.336); Maranhão (35.272); Paraíba 

(19.149); Piauí (2.944); Rio Grande do Norte (2597); Sergipe (5.219) e Pernambuco, 

com 53.284 índios. (BRASIL, 2012). Em Pernambuco, contamos atualmente com 12 

povos16 indígenas, conforme figura abaixo, que habitam as regiões do Agreste e Sertão.   

Figura I

 

Figura I: Mapa de Pernambuco /Brasil - Localização das etnias. Fonte: LEAL et al., 2012, p.8) 
                                                           
14 O IBGE/2010 informou que dos 896,9 mil indígenas, o total inclui os 817,9 mil indígenas declarados 
no quesito cor ou raça do Censo 2010 (e que servem de base de comparações com os Censos de 1991 e 
2000) e também as 78,9 mil pessoas que residiam em terras indígenas e se declararam de outra cor ou 
raça (principalmente pardos, 67,5%), mas se consideravam “indígenas” de acordo com os seguintes 
aspectos: tradições, costumes, cultura e antepassados.  
15 Segundo informações do IBGE/2010, o respectivo Censo investigou pela primeira vez o número de 
etnias indígenas (comunidades definidas por afinidades linguísticas, culturais e sociais).  
16 Segundo dados da publicação Guerreiras, a força da mulher indígena do Centro de Cultura Luiz Freire, 
os povos indígenas estão localizados nos seguintes municípios: Buique, Tupanatinga e Ibimirim, são 
habitados pelos Kapinawá; em Pesqueira, os Xukuru, em Águas Belas, os Fulni-ô, em Inajá, os Tuxá, em 
Ibimirim e Inajá, os Kambiwá, em Floresta, os Pipipã, em Petrolândia, Tacaratu e Jatobá, os Pankararu, 
em Petrolândia, os Pankararu Entre Serras, em Jatobá, os Pancaiuká, em Carnaubeira da Penha e 
Salgueiro, os Atikum, em Carnaubeira da Penha e Itacuruba, os Pankará, em Cabrobó e Orocó, os Truká. 
(LEAL et al,.2012).  
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Apesar do aumento da população autodeclarada indígena, que vivem e 

reafirmam suas tradições culturais, religiosas, sua cosmologia, seus projetos de vida, no 

imaginário coletivo, os índios ainda são tutelados pelo Estado, sendo a FUNAI nessa 

perspectiva ainda o órgão responsável pela implementação de todas as políticas 

públicas, mesmo que a descentralização das políticas públicas tenha ocorrido a partir 

dos anos 1990.  

Compreender como os indígenas na atualidade se percebem em relação a sua 

identidade, proporciona estabelecer um referencial para a execução de políticas públicas 

específicas. Uma vez que, as afirmações étnicas perpassam pela reivindicação e garantia 

de direitos e de políticas públicas diferenciadas, a exemplo da Extensão Rural baseada 

nos principios agroecológicos. Conforme depoimento em relação a identidade do 

indígena do povo Atikum:  
 
Veja bem índio é... Eu vejo assim, o índio é uma pessoa que quando foi 
descoberto o Brasil, a gente sabe que o índio já existia. Então ser índio no 
Nordeste é ser uma pessoa que... É filho da terra, é um morador que sempre 
existiu. Eu acredito que a gente hoje, deveríamos ser mais reconhecidos.  
Infelizmente ainda  existe, como está sendo discutido aí no nosso encontro. 
Aquela questão da desigualdade, aquela questão racial, que o índio ainda é 
discriminado, não só aqui, mas em várias repartições por ser índio é 
discriminado. Eu vejo o seguinte, o índio hoje, na minha concepção, o índio 
ele pode ser um cidadão comum como outro qualquer, ele pode exercer 
qualquer função, ele pode exercer qualquer cargo público. Pra isso hoje, o 
índio estuda, ele faz um concurso, ele se forma. E eu vejo o índio como um 
cidadão comum.  Então ser índio Atikum pra mim é uma pessoa que 
reconhece, moramos naquela terra... Nasci e me criei lá... (Entrevistado 
Atikum, nº 1, liderança, p. 4-5). 

 
Considerando as especificidades e o projeto de vida de cada povo, a tentativa 

de assimilação dos índios deixou heranças em relação à reconstrução da identidade do 

povo Xukuru, o que talvez indique uma identidade em construção na realidade de outros 

povos, e um dos desafios para os trabalhos de Ater. Vejamos o depoimento de uma das 

lideranças:  
Mas nós temos um grande desafio, que é a colonização que transformou  o 
índio em vaqueiro, o índio em peão, o índio em agricultor, em trabalhador 
rural. E aí, tem várias coisas, a questão do casamento com não índio e outros 
valores da religião católica. O toré que é macumba e coisa do mal [...]. E aí 
nós temos esses casos para transformar em índio. Porque ele só é índio de 
direito, mas ele não compreende ainda toda a sua essência, porque aquilo que 
foi imposto então... Algo que deveria ser natural, ancestral, pra ele é uma 
invasão cultural... Não estou generalizando. (Entrevistado Xukuru, liderança, 
nº 1, p. 3).  
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Os espaços da mata, da Natureza são sagrados para os indígenas, e devem ser 

preservados, essa especificidade étnica, deve ser respeitada na implementação das 

políticas públicas, o que reforça uma Ater indígena que respeite essa especificidade: . 

Conforme depoimentos dos entrevistados:  

 
Nós indígenas temos uma coisa fundamental, que é preservar a mata.  E o 
agricultor familiar ele não tem esse pensamento de preservar a natureza, por 
que nos respeitamos muito a nossa mata sagrada, há essa diferença do 
indígena para o não índio. Nós preservamos a mata, ou seja, o lugar que  a 
gente entende que é sagrado, a gente não planta, a gente preserva como se 
fosse um bem material para nós. (Entrevistado Pankará, nº 1, Cacique, p. 1). 
 
A relação do índio Atikum com a natureza é regular, por que a gente não 
destrói. A gente sempre conserva, nós temos os nossos pontos tradicionais 
dentro da aldeia, o lugar sagrado, as matas, não pode destruir, tem os locais 
de rituais, tem os locais das orações que é dentro das matas. Por isso a gente 
sempre procura manter às matas sempre virgem, como se diz, para que a 
gente possa preservar a natureza.  (Entrevistado Atikum, nº 1, liderança, p. 4-
5). 
 
 

Compreendidas as especificidades, nas quais os indígenas reafirmam sua 

identidade étnica e a preservação da natureza como forma de afirmar sua cosmologia, 

suas crenças e projeto de vida, pode-se observar como os indígenas percebem a atuação 

dos serviços de Ater em suas áreas, e como entendem e desejam uma Ater indígena. 

Sobre esse aspecto, o respeito e adequação à cultura [...], é também atributo inerente a 

agroecologia (MACHADO & MACHADO, 2014, P.195). Em relação ao conhecimento 

do trabalho de Ater, diversos relatos dos indígenas entrevistados abaixo indicam 

desconhecimento do trabalho de extensão rural, em suas áreas através do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), o que indica  autonomia em relação aos serviços do 

Estado, ou a ausência do mesmo: 

 
Não, pra gente lá, o IPA é desconhecido. Porque a gente lá não recebe 
benefícios do IPA. Tem algumas comunidades lá que não é indígena que 
recebe sim, tipo o carro pipa carrega água pra eles. Porque a seca é grande e 
precisam de água pra sobrevivência, para os animais.  Mas, graças a Deus, a 
região da gente é rica em água, tem muita água e lá pra gente não precisou 
não.  (Entrevistado Kapinawá, nº 1, liderança, p. 2). 
 

Infelizmente não posso dizer que é, por que não é mesmo, não somos 
visitados. Muitos índios procura o IPA para tirar um documento, chamado 
meu Deus, esqueci... É a DAP e algumas pessoas tem a DAP. Mas, por 
enquanto, não tem nenhum projeto feito pelo IPA. Veja bem, a gente não 
convida, e não tenho conhecimento que o técnico  visita às áreas indígenas. 
(Entrevistado Atikum, nº 1, liderança, p. 4-5). 
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Percebe-se relações da precariedade e insuficiência das políticas públicas da 

Extensão Rural no atendimento a esses povos. Alguns cultivos nos quais são utilizados 

o agrotóxicos, como resultado de práticas agrícolas herdadas das terras antes ocupadas 

por latifundiários e grileiros, os serviços usuais de ater, tais como Terra Pronta17, 

distribuição de sementes18, são essenciais para dar conta de práticas agrícolas da 

sociedade envolvente. Para o indígena Pankará, a insuficiência dos programas se 

apresenta, indicando o contato recente com a Extensão Rural estatal. Observemos os 

relatos:    
[...] Só tá chegando do IPA, o que chega é coisa muito atrasada. Semente, 
aração de terra, eles prometem, fazem o cadastro, mas não levam. Com uma 
seca dessa, já tem passado o período de se plantar. Nós não pode produzir... E 
a gente quer uma coisa mais séria, que eles vão lá... Chegasse mais ajuda, 
hora-máquina, viu?  Hora-máquina quando vem chegar, já tem passado o 
período do plantio. (Entrevistado Truká, nº 1, Cacique, p. 3).   
 

O IPA não mandou semente. Não tem contribuído o necessário [...] e para os 
povos de Pernambuco. O povo indígena Truká, tem uma vantagem, por conta 
do rio São Francisco, porque vivemos na ilha, rodeada de águas, com o 
sistema de irrigação, mas não temos condições de investir na roça. E muitas 
vezes nos apelidam de preguiçosos [...]. (Entrevistado Truká, nº 2, liderança, 
p. 7).   

 

Em outros relatos, os programas chegam às aldeias, tais como distribuição de 

sementes, Terra Pronta, e outros, a exemplo de ações de entrega de cisternas, no 

entanto, a Extensão se limita a esses serviços. Desse modo, os indígenas questionam as 

ações efetuadas, que consideram como uma Ater convencional. Uma vez que, os 

indígenas entendem que os serviços em áreas indígenas, devem levar em consideração 

às especificidades étnicas e projetos de vida dos povos, conforme depoimentos dos 

entrevistados:   
Eles estão presentes quando é prá eles cadastrar sementes, aração de terra, 
cisternas, eles sempre estão, os funcionários do IPA. Mas, o Ater indígena a 
gente achou que seria uma coisa mais junto, olhando a galinha, fazendo a 
Ater indígena. O que seria isso, uma troca do conhecimento do tecnico com 
o tradicional, e a gente achou que seria um pouco mais, com projetos, com 
ideias. Um técnico agrícola preparado tem como chegar com novas ideias.  
(Entrevistado Pankararu, nº 1, liderança, p. 2).  

 
Os programas de distribuição de sementes estão lá... Mas, a gente entende 
que a Ater indígena, ou a Ater com, para e com os povos indígenas, ela não é 
simplesmente um acesso às políticas públicas. Mas, também tem que 

                                                           
17 Subação que faz parte da Ação: Fortalecimento da Agricultura Familiar. A subação Terra Pronta tem o 
objetivo de executar ações de preparações do solo.  
18 Subação que tem por objetivo distribuir sementes aos agricultores familiares, visando o 
desenvolvimento de suas atividades agrícolas.  
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participar do projeto de vida daquele povo. (Entrevistado Xukuru, liderança, 
nº 1, p. 12). 

 
Estão trabalhando uma Ater convencional, onde nós não participamos como 
povos indígenas, do plano de ação do município. E onde as políticas  públicas 
não chegam aos povos indígenas, ou quando chegam, chega de forma 
fragilizada, talvez até quando sobra. (Entrevistado Fulni-ô, nº 1, liderança, p. 
2). 

 

Segundo Baniwa (2005), as políticas de Ater adequadas as especificidades dos 

povos indígenas deve ser um esforço contínuo e compartilhado entre Estado e povos 

indígenas, gerando uma co-responsabilidade de ambos, de forma a superar desafios e 

desenvolver metodologias que atendam os projetos de vida dos povos. Nesse sentido, a 

Ater indígena, vem sendo discutida entre as lideranças em Pernambuco, segundo um 

dos entrevistados desde a implementação da PNATER. No entanto, esse debate não é 

compartilhado por todos os povos com a mesma intensidade que as discussões 

relacionadas à saúde e educação. Sendo a mobilização e retomada pela terra, uma das 

principais reivindicações do movimento indígena, conforme depoimentos:   

 
Começamos essa luta praticamente, há oito a dez anos. O grande sonho do 
movimento indígena era que a gente tivesse essa Ater indígena forte, com os 
técnicos trabalhando na área, junto com as lideranças e os mais velhos, que 
tem os saberes da terra. Começamos essa luta orientando a comunidade 
indígena com projetos sustentáveis. No Pankararu essa discussão ainda não 
acontece muito. E a maior briga é com os técnicos indígenas que iria 
compreender os saberes, iria respeitar os saberes tradicionais, iria ser um 
apoio. (Entrevistado Pankararu Entre Serras, nº 1, liderança, p. 2). 

 
 

Eu posso estar equivocado, queria estar equivocado, pelo que eu estou  
acompanhando, a própria organização indígena, através da APOIME e outros 
segmentos, a COPIPE, e outras organizações... A questão da terra, educação 
e saúde, ela é prioridade, e a terra do ponto de vista do acesso. Porque eu 
acho que o Xukuru é o único povo com situação territorial já definida, 
inclusive registrada em cartório, são 27. 555 hectares. Tudo isso já passou e 
permite ao povo Xukuru refletir agora sobre a gestão. E alguns povos estão 
ainda penando no acesso a terra. (Entrevistado Xukuru do Ororubá, nº 2, 
liderança, p. 12). 

 
 

[...] em 2004, tivemos contato com o pessoal do MDA e descobrimos a Ater. 
Até então não tínhamos conhecimento da Assistência Técnica e Extensão 
Rural, que não era lei, era política de governo. E ai se tentou fazer um 
trabalho nesse sentido, e esse contato com o MDA e outras entidades de certa 
forma contribuiu com essa forma de pensar o que é agricultura indígena e 
como fazer. (Entrevistado Xukuru do Ororubá, nº 2, liderança, p. 9). 
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Diante desse cenário, observa-se de acordo com os depoimentos, como alguns 

indígenas percebem como deveriam ser a atuação das políticas de Ater, através do IPA, 

na perspectiva de uma Ater indígena:   
A Ater indígena também tem que participar do projeto de vida daquele povo. 
Essa Ater tem que ser aliada com a luta territorial, com a questão do 
fortalecimento da identidade, fortalecimento de algumas práticas que são 
importantes, as práticas tradicionais, os saberes, o conhecimento. A gente 
percebe que essa Ater deve ser uma aliada da educação, ela também tá 
voltada para isso. É aliar os conhecimentos tradicionais com as políticas 
públicas, por exemplo, valorizar as sementes tradicionais no Programa 
distribuição de sementes. (Entrevistado Xukuru do Ororubá, nº 2, liderança, 
p. 12). 
 

De acordo com que a gente discutiu na construção do projeto, a Ater indígena 
é uma ater diferenciada de outra ater que trabalha justamente a especificidade 
dos povos, a cultura, os costumes, a forma de lidar com a terra. Porque os 
indígenas têm a cosmovisão de trabalhar com a terra, trata a terra como a mãe 
terra, tem a pratica da medicina tradicional, a prática da Agroecologia, e 
também a prática de criar animais, que diferem de um agricultor normal. E a 
ater indígena tem que ter outros olhares, um olhar específico, na forma de 
produção indígena, na forma de cultivar a terra, como a mãe terra, os valores 
éticos na localidade, eu acho isso. (Entrevistado Fulni-ô, nº 1, liderança, p. 2). 

 

Corroborando com os índios entrevistados sobre como a Ater indígena deve ser 

pensada, Luciano (2006, p.190), afirmou que o modo de vida indígena parte do 

princípio de uma “visão integrada e holística das potencialidades e das necessidades 

materiais e espirituais dos indivíduos e das coletividades humanas em relação direta 

com os recursos naturais existentes”.  
 

A Ater indígena é um conjunto de coisas, não adianta falar da agricultura, 
sem falar da história. Não adianta falar das matas, sem falar das tradições. 
Mas, hoje para se fazer Ater indígena, tem que estar junto. Eu não vejo, esses 
técnicos contratados para as áreas indígenas na base. Eu vejo eles dentro da 
cidade, a gente quer o pessoal  junto a comunidade. Uma luta que não foi 
fácil. São duas terras indígenas, terra indígena Pankararu e Pankararu Entre 
Serras. Se a gente luta pra ter uma assistência técnica... Mas, o cara não tem 
um carro, uma moto. A gente lutou muito pra uma Ater indígena! 
(Entrevistado Pankararu Entre Serras, nº 1, liderança, p. 2). 
 

Não mudou muito com os técnicos indígenas, porque eles dizem que tem que 
tá dentro do município e não tem especificidade. Não tem diferença, Ele 
trabalha em todo o município. Nós sentamos com o tecnico e dissemos, você  
aí tá só pra trabalhar com o índio. Ele trabalha com todos, não tem diferença.  
Por isso que a gente acha que não mudou quase nada. .(Entrevistado Pankará, 
nº 1, Cacique, p. 1). 
 

Verifica-se que, a partir dos relatos, do ponto de vista dos indígenas que as  

ações das politicas de Ater, implementadas pelo IPA encontram-se fragilizadas, 
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insuficientes, e incompatíveis com o que pensam os índios sobre a Ater indígena. 

Observa-se que avanços e esforços foram realizados através do Governo Federal para 

estabelecer parâmetros de uma Ater indígena e discussões para a implementação das 

políticas e ações em áreas indígenas. Ressalta-se, relembrando as ideias do índio 

Baniwa (2005) que o compartilhamento das ações de Ater em áreas indígenas deve ser 

também de responsabilidade dos movimentos indígenas em conjunto com o Estado, de 

modo a estabelecer diálogos e garantir que as ações sejam realizadas na perspectiva da 

especificidade étnica.     

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando que a Ater indígena é compreendida a partir de uma atuação 

junto aos povos, levando em conta as suas especificidades étnicas, do ponto de vista das 

expressões socioculturais e projetos de vida de cada povo, concluímos a partir dos  

depoimentos dos indígenas que as relações entre a Ater e povos indígenas no que diz 

respeito a implementação de ações e programas precisa ser reavaliada e revista 

institucionalmente para dar conta das novas demandas e complexidades da Extensão 

Rural na contemporaneidade.   
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ANEXOS: 
Figura II  

 
 

 
                            Foto: Mônica Nunes  
 

Figura II: Apresentação do Toré na aldeia Carrapateira 
1º Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais do Sertão 
Pankararu Entre Serras –  Tacaratu – PE. Fonte: Acervo autora  

 
 

Figura III 
 

 
                            Foto: Mônica Nunes  

 
Figura III: Diversidade de cultivos da agricultura orgânica do 

Povo Xukuru do Ororubá 
Pesqueira – Agreste. Fonte: acervo da autora 
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BRASIL 
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RESUMO 

Este trabalho documenta o modo de produção e 
comercialização de agricultores familiares em área de 
cultivos em transição agroecológica nos municípios 
de Iguaracy, Tabira e Solidão no Sertão do Pajeú de 
Pernambuco, no nordeste brasileiro. Trata-se de 
dados preliminares do resultado de acompanhamento 
de projeto de pesquisa e desenvolvimento na região, 
conduzidos com a metodologia da pesquisa ação 
participativa privilegiando aspectos agrosocio 
econômicos, numa abordagem pluridisciplinar. Os 
agricultores dos três municípios utilizam várias 
estratégias de sobrevivência para suprirem as 
necessidades básicas de suas famílias, praticando a 
comercialização em circuito curto de sua produção, 
com a venda direta em feiras livres, de porta a porta e 
nas propriedades. Em Solidão e Tabira, também se 
comercializa através de políticas públicas, via PAA 
(Programa de aquisição de alimentos) e PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). 
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PALAVRAS CHAVE: Brasil, sertão do Pajeú, 
agricultura de transição agroecológica, 
comercialização, produtos orgânicos. 
 
 
ABSTRACT 
This paper documents the agricultural production 
patterns and marketing of family farmers in agro-
ecological transition systems in the following 
counties: Iguaracy, Tabira and Solidão in the Sertão 
do Pajeú de Pernambuco, in northeastern Brazil. This 
is a preliminary data results of research and 
development for the project. The studies have been 
conducted with the methodology of participatory 
action research focusing agrosocioeconomic aspects 
in a multidisciplinary approach. It is observed that 
farmers in the three municipalities use various 
survival strategies, which seek to meet the basic needs 
of their families regarding marketing in short 
distribution chain of their production. It was observed 
the local market, home sale and delivery and on farm 
sale. In Solidão and Tabira there is a commercial 
channel through the public programs from the Federal 
Government such as PAA (Acquisicion food 
Program) and PNAE (National Program for School 
Feeding). 
KEY WORDS: Key words: Brazil, sertão do Pajeú, 
agroecological transition agriculture, marketing, 
organic products. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho, em andamento, objetiva documentar o 

modo de produção e comercialização de agricultores 

familiares em área de cultivos de transição 

agroecológica em municípios do sertão do pajeú 

pernambucano, no nordeste brasileiro. Dentre os 

aspectos observados, encontra-se o socioeconômico. 

Este artigo trata principalmente da comercialização 

em circuito curto, o qual, segundo (Darolt et al., 2013) 

reforça a noção de autonomia e confere maior peso e 

participação dos consumidores e produtores nas 

escolhas referentes a produção, troca e consumo. 
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Dubuisson-Quellier et al., (2011) comentam que os 

movimentos sociais são capazes de adotar estratégias 

que tornam os cidadãos mais ativos, como a 

construção de modos alternativos de compra e troca e 

investimentos em educação do consumidor, 

campanhas de conscientização e lobby político, entre 

outros. Wilkins (2005) e Levkoe (2006) argumentam 

que, considerando-se os benefícios sociais e 

ambientais e o aprendizado decorrente das práticas 

agrícolas, culinárias e de comércio em circuito curto 

dos sistemas alternativos, expressões democráticas 

que envolvem pessoas e instituições, constituem 

fonte de empoderamento, o que torna ou reforça a 

consciência dos cidadãos sobre sua alimentação e 

consumo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa vem sendo desenvolvida com a 

metodologia de pesquisa participativa, integrando 

agricultores de base familiar, agentes de extensão 

rural e pesquisadores que vem trabalhando em 

conjunto, desde setembro de 2014 em visitas mensais, 

a cinco propriedades no município de Iguaracy, 

quatro, em Solidão e em Tabira, no sertão do Pajeú de 

Pernambuco. 

Em Iguaracy, as propriedades localizam-se nas 

regiões dos assentamentos rurais “Varzinha dos 

Quilombolas”, “Dom Francisco” e “Ramada da 

Quixabeira”, bem como naquelas dos sítios 

Salgadinho e Umburaninha.  
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Em Tabira, o trabalho vem sendo realizado nas áreas 

de Campos Novos, Sítios Cachoeira Grande e 

Boqueirão e Humaitá. 

Em Solidão, tem sido estudadas propriedades rurais 

das áreas dos Sítios Barra e Barreiros, Jardim de Fora 

e Sítio Catolé. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que os agricultores dos três municípios 

utilizam várias estratégias de sobrevivência, com as 

quais procuram suprir as necessidades básicas de suas 

famílias, no que se refere à comercialização de sua 

produção. 

Como sofrem com a escassez de água, problema 

maior que limita a produção de todos eles, possuem 

em suas propriedades pequena criação de animais que 

se constituem em poupança, vendida apenas como 

último recurso, nas épocas mais difíceis, nas quais 

não se tem ou se tem pouca produção a ser 

comercializada.  

Em relação ao comércio da produção vegetal, os três 

municípios tem utilizado estratégias de circuito curto, 

conforme também tem ocorrido em países europeus 

como a França e na América do Sul, na Argentina. 

Darolt et al. (2013) relatam o crescimento da 

comercialização em circuitos curtos no Brasil. O 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

identificou 140 feiras ecológicas certificadas em 22 

das 27 capitais brasileiras, em 2012, sendo que onde 

a agricultura familiar se faz presente predominam as 

vendas diretas, segundo os autores. 
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Em Tabira e Solidão parte dos ganhos financeiros dos 

agricultores provem do escoamento e da 

comercialização de parte da sua produção através de 

programas governamentais, com políticas públicas 

tais como o PBSM (Programa Brasil sem miséria) e o 

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), no qual 

o município, atendendo à lei, destina parte de sua 

renda para comprar dos agricultores alimentos 

saudáveis, orgânicos ou de transição agroecológica, 

destinados a instituições filantrópicas da comunidade. 

Outra via de escoamento da produção tem sido o 

PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

o qual destina a produção que compra dos 

agricultores para a merenda de escolas públicas do 

município, o que não tem ocorrido em Iguaracy, no 

período pesquisado, o que, possivelmente, contribua, 

em contrapartida, para a maior variedade de espécies 

vegetais cultivadas, em relação ao que se verificou em 

Tabira e em Solidão, municípios que concentram 

grande parte de sua produção nas espécies vegetais 

que proporcionam ao produtor maiores ganhos 

financeiros, geralmente pelo PAA e PNAE. 

Segundo Gomes et al. (2016), os produtores que 

acessam os mercados governamentais PAA e PNAE 

destacaram aspectos vantajosos como a possibilidade 

de venda garantida, entrega em local fixo também de 

produção incipiente e venda de diversidade de 

produtos a preço justo. 

Em Iguaracy, também se pratica o mercado de 

vizinhança, em feiras livres do município e de cidades 

ou lugarejos vizinhos. 
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No Mato Grosso do sul, conforme Gomes et al. 

(2016), a venda direta da produção é o canal de 

comercialização mais utilizado, sendo que 29% dos 

produtores destinam a produção para mercados 

predominantemente varejistas; 22% utilizam 

mecanismos de comercialização como o PAA e o 

PNAE, 9% dos produtores entregam a produção para 

atravessadores e 5% destinam a produção para 

agroindústrias 

Em análise semelhante, entre produtores 

agroecológicos dos municípios de Ipê e Antônio 

Prado-RS, Oliveira et al. (2011) constataram a 

predominância dos canais de comercialização de 

vendas: Direta, para supermercados, para 

intermediários, na propriedade rural, em mercados 

institucionalizados. 

Em Pernambuco, parte da produção de 

hortifrutigranjeiros, tem sido comercializada através 

do PAA e em feirinhas de produtos orgânicos, in 

natura ou transformada em produtos artesanais, como 

queijo, manteiga, doces, bolos, geleias e biscoitos, 

entre outros, o que gera valor agregado e também tem 

ocorrido em outros locais. Segundo Gomes et al. 

(2016), 47% dos produtores orgânicos de Mato 

Grosso do Sul agregam valor à produção agrícola.  

No Pajeú pernambucano, assim como no Mato 

Grosso do Sul (Gomes et al., 2016), a 

comercialização, antigamente operacionalizada por 

intermediários, passa a ser realizada em mercados 

locais, onde predominam as relações de confiança e 

maior capacidade de decisão sobre os preços 

praticados, prática do comércio justo e solidário. 
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A venda direta, portanto, tem sido muito utilizada 

pelos produtores de transição agroecológica e 

orgânicos, caracterizando-se como importante canal 

de acesso da agricultura familiar. Desta forma, o 

produtor pode ter maior lucratividade por seu 

produto, já que dispensa a participação dos 

intermediários e o consumidor pode conseguir 

produtos com preço mais vantajoso, se comparado 

aqueles das grandes redes de comercialização 

convencional, como também relataram Oliveira et al. 

(2011). Para Pierre & Valente (2010), a venda de 

vizinhança, de porta a porta ou nas feiras livres passa 

a ser o único meio de comércio e beneficia também 

aos agricultores que, por não possuírem o título de 

suas terras, não possuem acesso a créditos, mercados 

e programas de comercialização governamental. 

É hábito dos produtores pernambucanos destinarem 

parte de sua produção à subsistência, parte é trocada 

ou doada a parentes e vizinhos e em Iguaracy também 

entre companheiros de assentamentos. Apenas 

durante os períodos de escassez hídrica, quando 

existe, o excedente da produção tem sido 

comercializado. 

Buainaim & Batalha (2007) apresentam alguns dos 

entraves ao crescimento do mercado de produtos 

orgânicos, tais como a descontinuidade na oferta de 

produtos, ocorrência de demanda superior à oferta, 

campanhas promocionais insuficientes de 

esclarecimento aos diferentes segmentos de mercado, 

elevados custos de conversão e de certificação, 

estrutura de crédito deficiente, estrutura de apoio 

governamental insuficiente, falta de tecnologias com 
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enfoque agroecológico apropriadas aos diferentes 

agroecossistemas brasileiros e ausência de 

levantamento sistematizado de informações de 

mercado, entre outros. 

Contudo, existem desafios a serem enfrentados e 

superados na produção e comercialização dos 

produtos de transição agroecológica, semelhantes 

aqueles relacionados à produção orgânica. 

Nos três municípios do pajeú pernambucano 

estudados, a principal limitação para uma produção 

ininterrupta durante o ano tem sido a escassez hídrica. 

Neste sentido, é necessária uma maior intervenção do 

poder público para suprir de modo adequado esta 

demanda hídrica, não só para o consumo humano e 

animal, mas também para o uso na atividade agrícola. 

Porém, os produtores, para viabilizarem sua 

produção, tem se valido do auxílio do poder público 

e também financiado com recursos próprios a 

abertura de poços artesianos em suas propriedades. 

Em relação à comercialização, é necessário que 

existam meios efetivos para melhorar o escoamento 

da produção, que se realizem campanhas que levem a 

conscientização de maior número de consumidores 

quanto à importância do consumo de produtos mais 

saudáveis, maior organização de grupos de 

produtores para a comercialização coletiva. Portanto, 

concordando com Gomes et al. (2016), a busca por 

melhores estratégias de organização social, assim 

como o apoio mais intenso das políticas públicas 

podem contribuir para gerar melhorias a este 

segmento nos municípios estudados. 
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RESUMO 

Trabalhos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) estabelecidos com produtores de 
hortaliças de base agroecológica em três municípios do território semiárido “Sertão do 
Pajeú”, em Pernambuco permitem algumas considerações preliminares. Analisando o 
percurso sócioprofissional de jovens camponeses emigrantes encontram-se pistas para a 
questão da reprodução da agricultura familiar do Nordeste brasileiro. Três cenários são 
considerados neste estudo: (i) o jovem sai da região, capitaliza-se nos grandes mercados 
(proletarizando-se temporariamente), poupa e volta investindo na agricultura, seja como 
força de trabalho/renda familiar, seja como autônomo (compra/herança de terra); (ii) o 
jovem migra para grandes cidades estabelecendo-se em outras atividades; e (iii) o jovem 
migra para agronegócios (cana-de-açúcar, grãos etc.) e contingencialmente é impedido 
de voltar. O conceito de território migratório (FLORES, 2006; FARET, 2001) 
envolvendo as dimensões: temporal (2010-2014) e espacial (território 
origem/migração), além de outras - trabalho, família, educação, idade, mobilidades 
geográfica e social orienta a reflexão. Como pensar essas diferentes opções? Pensar na 
referência laboral dos pais como parâmetro decisório? Pensar em opções estimuladas 
por projetos de formação (ONGs) e estratégias de integração intra-território, por 
programas de fomento à agroecologia/agricultura familiar? Observam-se casos de 
satisfação pela qualidade de vida no campo. Todos cursam ou terminaram 
profissionalização em escolas agrotécnicas e faculdades locais, inserindo-se no 
mercado, seja por circuito curto ou de exportação. Observa-se que a política pública é 
decisiva na permanência ou volta ao local de origem. A percepção dos jovens varia 
segundo a condição de acesso a terra (assentados ou proprietários por herança/compra). 
A questão que se coloca é, se esses jovens estariam recriando o espaço do modo de 
produção camponesa da agricultura familiar no citado território ou construindo um novo 
modo de produção que se confronta com o mercado estandardizado. 

Palavras Chaves: agricultura familiar; campesinato; percurso sócio profissional; 
políticas públicas. 
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Dynamic migratory of young peasants and reproduction of agricultural spaces in 
the semiarid region of Pernambuco, Brazil 

 

ABSTRACT 

 Agroecological research and development projects (R&D) established with producers 
of three municipalities in the "the Pajeú" semi-arid territory of the State of Pernambuco 
allow some preliminary considerations. Analyzing the socio-professional migrant route 
of the youth peasant some clues are identified related to farm family reproduction in the 
Brazilian Northeast. Three scenarios are considered: (i) the young leaves the region and 
capitalizes in great markets (as an employee temporarily), saves and returns to invest in 
agriculture, either as labor / family income or as landowner (land purchase / 
inheritance); (ii) the young migrates to big cities settling in other activities; and (iii) the 
young migrates to agribusiness (sugarcane, grains etc.) and contingently is prevented 
from returning. This migratory territory concept is in, (FLORES, 2006; FARET, 2001) 
involving dimensions such as time (2010-2014) and space (territory origin / migration), 
and others like - work, family, education, age, geographic and social mobility. How to 
think these different options? Thinking about parent’s working reference as decision 
parameter? Think of options stimulated by training projects (NGOs) and strategies for 
intra-area integration by funding programs such as organic farm family? Cases of 
satisfaction with the quality of life in the field were also observed. All producers are 
studying or have completed professional training in agro-technical colleges and local 
schools by entering in the market, either short or in an export circuit. It is observed that 
public policy is decisive in the stay or return to place of origin. The perception of young 
people varies according to their access condition to land (settled or owners by 
inheritance / purchase). The question that arises is whether these young people would be 
recreating the space of the peasant mode of family farming production or are they 
building a new mode of production that is faced with the standardized market. 
Key words: family farming; peasantry; socio professional path; public policy. 

 
INTRODUÇAO 

Com este artigo se aprofunda a reflexão sobre o percurso migratório de jovens 

agricultores frente às transformações típicas do mundo do trabalho contemporâneo 

rural/urbano, bem como analisa a estratégia metodológica utilizada para a compreensão 

do fenômeno. O estudo baseia-se em experiência de Observatório Interdisciplinar 

Multiatores (OIM), do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar Produção Alimentar e 

Território Rural/Urbano (GPIPATRU)1 do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). 

A ideia dessa linha de estudo se deu no trabalho de campo do projeto “Interação 

pesquisa x extensão rural x agricultura familiar: uma proposta de pesquisa-ação em 

hortaliças de base agroecológica no sertão do Pajeú-PE”, ou seja, desdobra a análise 
                                                           
1 Grupo de pesquisa do IPA cadastrado no CNPq 
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teórico-metodológica de pesquisa de campo em território semiárido pernambucano, com 

a questão/hipótese se na volta ao território de origem, os jovens agricultores do Pajeú 

estariam retomando o modo de produção camponesa da agricultura familiar. 

Inicialmente é importante ressaltar que a região Nordeste tem regime de chuvas 

concentradas em um único período (3 a 5 meses), variando as médias anuais de 400 a 

800 mm, com distribuição espacial e temporal muito irregular (Coeficiente de Variação 

= 30%), apresentando algumas áreas com média de 250 mm e outras com médias 

superiores a 1.000 mm, segundo dados MDA, IADH-GESPAR, 2011. Com 80% do seu 

território semiárido sobreviveu à estagnação econômica e a uma brutal desigualdade 

social até os anos 70, fatos que explicam seus intensos fluxos migratórios em direção ao 

Sul, Sudeste e mais recentemente ao Sudoeste. Embora que, desde meados de 1906, os 

governos destinavam recursos para “combate à seca” via instalação de grandes obras 

hídricas apropriadas aos grandes latifúndios e inacessíveis aos camponeses. Nos anos 80 

iniciam-se discussões com o enfoque de políticas públicas desenvolvimentistas para os 

camponeses hoje chamados de agricultores familiares. (PRADO, JR., 2011; 

FURTADO, C. 1972).       

Camponês x agricultor familiar em Ploeg (2006) 

A interpretação de Ploeg sobre o modo de produção camponês2 com a inclusão de 

seis de suas características baseia a posição assumida pelos autores deste artigo na 

formulação da questão/hipótese citada anteriormente. Também as três premissas inter-

relacionadas na visão do autor adéqua-se sobremodo ao que se pretende mostrar aqui 

com relação à pertinência da recampesinação do semiárido pernambucano. A primeira 

premissa trata de duas formas contrastantes da agricultura familiar: a forma camponesa 

e a forma empresarial de se fazer a agricultura, distinção importante, segundo o autor, 

para a compreensão dos motivos que levam cada vez mais a produção empresarial na 

Europa a um fim, ao mesmo tempo em que, dada sua peculiar resistência, a agricultura 

camponesa tem representado uma perspectiva de continuidade. A segunda diz que a 

essência e as principais diferenças entre esses dois modos de produção da agricultura 

familiar não residem apenas nas relações de propriedade; elas situam-se principalmente 

nas diferentes formas nas quais a produção, a distribuição e a apropriação de valor são 
                                                           
2 Para Ploeg (2006) “o modo de produção camponês é a pequena produção mercantil (PPM) quando o resultado da 
produção é comercializado, entretanto a força de trabalho e os outros recursos cruciais não entram no processo de 
trabalho como mercadoria, pois são valores-de-uso com diferentes biografias”.   
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ordenadas. A terceira, é a de que ao se definir a especificidade do modo de produção 

camponês em termos de produção de valor, esta especificidade pode ser articulada, de 

forma relevante no debate sobre desenvolvimento. 

PASSO A PASSO METODOLÓGICO PARA A REFLEXÃO 

       Situação do território e sua identidade 

A história da formação econômica do sertão pernambucano revela que a atividade 

pecuária foi induzida pela proibição, por parte da coroa portuguesa, desse tipo de 

exploração na Zona da Mata que se destinava apenas ao cultivo da cana-de-açúcar. A 

atividade trouxe para a região, juntamente com o gado, o povoamento das terras, a 

formação de latifúndios, ocupando extensas áreas e as formas de convivência, nas quais 

vaqueiros e trabalhadores eram autorizados a cultivar para subsistência e alimentação 

dos grandes pecuaristas. Nota-se já a diversificação da produção agropecuária sertaneja. 

Houve também no Pajeú a presença de holandeses fugidos das batalhas ocorridas no 

Recife e em Olinda. A mistura racial e cultural influenciou fortemente os costumes do 

território.  

       Identidade local e processo migratório/sucessório 

Apesar de se dizer que o “pajeuzeiro” tem um sentimento forte de identidade com o 

seu território, que valoriza e se identifica com os vários elementos culturais e ambientais 

existentes no território como a musica, a poesia, a dança, a resistência e resiliência do 

sertanejo, as comidas de milho e de bode, o território é celeiro de jovens que migram na 

direção sul e sudeste do país e também de cidades maiores de outros estados do 

Nordeste em busca de cidadania.  

A semiaridade liga ainda hoje o sertão a uma identidade territorial de extrema 

vulnerabilidade do campesinato face aos longos períodos de seca em um contexto social 

e econômico fortemente desigual que leva a desdobramentos negativos em termos de 

durabilidade dos recursos naturais e do ecossistema da região.  

Neste contexto o Território do Sertão do Pajeú emerge como um dos protagonistas 

de propostas de desenvolvimento construídas historicamente, pois reúne um conjunto de 

experiências da sociedade, em torno do desenvolvimento rural, em uma dinâmica muito 

especial. O movimento sindical dos trabalhadores rurais, no Território do Pajeú, é forte 

e organizado. A atuação de diversas ONGs e dos movimentos sociais relacionados às 
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lutas de trabalhadores (as) rurais e de agricultores (as) sem terra confere ao Território 

uma boa capacidade de mobilização e de articulação dos atores sociais e tem 

despontado na liderança de processos de organização social e mobilização em torno de 

questões relacionadas com a convivência com o semiárido na formulação de políticas 

públicas. Existem hoje no Território 15 assentamentos quilombolas. 

Referido pelo MDA, IADH-GESPAR (2011) como componente fundamental da 

Agenda Social do Governo Federal, a adoção recente do desenvolvimento territorial 

como estratégia de execução do Programa Territórios da Cidadania (fevereiro de 2008), 

acarretou uma grande visibilidade ao programa de desenvolvimento territorial e 

acelerou o processo de articulação de políticas públicas, abreviando etapas de 

aprendizagem em gestão social, fortalecimento institucional e desenvolvimento de 

capital social. “O Programa alocou, apenas no Território do Sertão do Pajeú, em 2010 

R$ 447.023.000,21 (quatrocentos e quarenta e sete milhões vinte e três mil e vinte e um 

centavos) em suas diversas linhas e tem constituído novo impulso para fortalecimento 

do desenvolvimento sob a perspectiva territorial”. A concepção de desenvolvimento 

também assumiu muitos significados ao longo do tempo, mas não será aprofundada aqui 

nesse texto. 

 Dinâmicas migratórias de jovens e recomposição dos espaços no território do Sertão 
do Pajeú 

A reflexão (a uma escala territorial e temporal) sobre os movimentos migratórios de 

jovens agricultores e a reprodução do modo de produção camponês da agricultura 

familiar do Pajeú via sucessão de pais por filhos, sinalizou algumas questões sobre as 

estratégias deste modo de produção. Neste caso seria possível apreender sinais de 

recampesinação na dinâmica de reocupação/fortalecimento do espaço no citado 

território ou a construção de um novo modo de produção para fazer face à 

estandardização do mercado? 

Nesse contexto, é fundamental compreender o movimento migratório como um 

processo multifacetado e não generalizável, no qual o acesso à educação e à formação 

profissional tornam-se elementos fundamentais para a valorização dos territórios3 e 

avanço da agricultura familiar (AF). São vários os elementos, sejam de características 
                                                           
3 Brandt, 2014 traz uma discussão interessante ao analisar a questão migratória interna em cidades de médio porte do Rio Grande do 
Sul. A autora dialoga com vários estudiosos (CORREA, 2005; BANDEIRA 2004, BARCELLOS E JARDIM, 2011) observando 
como o fenômeno repercute nos territórios de origem e de migração “através da mobilidade espacial, os migrantes (re) constroem 
seus projetos de vida e suas perspectivas de futuro”, o que tem a ver com os valores do migrante, podendo levar ou não a uma 
ruptura definitiva com o meio de origem. 
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do território, de tipologias dos agricultores ou mesmo concernentes ao projeto 

(instituição, equipe, recursos financeiros, etc.) que suscitam uma reflexão e análise 

intensiva, mas que também não serão aprofundados nesta apresentação, tendo sido 

priorizada a questão do movimento migratório dos jovens e a recomposição dos espaços 

no processo sucessório. Isto porque, no caso do território do Sertão do Pajeú observa-se 

movimento inverso ao historicamente registrado no ambiente rural brasileiro pelo qual a 

agricultura familiar encontra dificuldades em garantir a sua reprodução social, os jovens 

retornam as suas origens para sucederem os pais. Registra-se, contudo, a importância de 

como as ações do projeto apoiam os jovens agricultores e as suas estratégias de 

apropriação das políticas públicas e os seus processos de autonomização e de 

pluriatividade. 

   Uma experiência baseada na pesquisa-ação integral e participação cooperativa 

A longa vivência na prática de pesquisa e desenvolvimento no IPA mostra que para 

a produção científica ter resultados práticos e responder às demandas do campo carece 

de uma abordagem interdisciplinar e interativa. Levando em conta que, o campo de 

conhecimento interdisciplinar tem sido pouco explorado o projeto vai mais além do 

simples levantamento agrobio-socioeconômico, constituindo-se numa pesquisa-ação 

científica integrada e interdisciplinar baseada na metodologia de processos agrários e 

humanos. Por exemplo, de como os jovens constroem o significado de trabalhar com 

um sistema de produção limpo e a capacidade de remunerar a família; de como eles 

lidam com suas capacidades e ou com suas perspectivas; e como as relações sociais e o 

contexto cultural modulam tais processos. Nesse sentido recorre-se à antropologia para 

descrever a experiência subjetiva dos jovens camponeses no seu cotidiano para a 

compreensão dos valores e normas culturais que participam das questões relativas à 

vida no campo, à produção agropecuária ecológica, dos sentidos e significados que 

elas têm para os três atores (agricultores, pesquisadores e extensionistas) em questão. 

Procede-se, assim, a análise inicial (a uma escala territorial e temporal), buscando a 

compreensão das transformações, das problemáticas ambientais (diagnóstico e manejo 

ecológico) e do desenvolvimento local (melhoria do APL hortaliças de base 

agroecológica) nos municípios de Iguaracy, Tabira e Solidão.  

Como sugere Morin (1992), a tomada de posição em favor de um tipo de pesquisa-
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ação, chamada “integral” seguindo Desroche (1982) precisa, não apenas a característica 

essencial da participação (pelos atores), mas demonstra também a finalidade (para os 

atores) e o objeto (sobre o problema/demanda dos atores). Assim, a pesquisa-ação 

integral, segundo Morin (1992), se situa tanto no plano operacional quanto nas 

transformações que concernem o discurso e a ação.  

A experiência vem sendo conduzida em três municípios que formam o território da 

cidadania4 conhecido como Sertão do Pajeú, reunindo três subprojetos com objetivos 

bem definidos no apoio aos arranjos produtivos locais (APL) de hortaliças orgânicas: i - 

diagnóstico e manejo integrado das principais pragas de hortaliças; ii - levantamento de 

doenças e o uso de produtos alternativos no manejo dos principais fitopátogenos; e iii – 

observatório Interdisciplinar Multiatores: diagnóstico ex-anti, durante e ex-post do 

projeto. 

A metodologia envolve pesquisadores e extensionistas de diferentes especialidades 

(agrônomos, biólogos, climatologistas, sociólogos, economistas, geógrafos, 

engenheiros florestais, etc.) com camponeses organizados no referido APL de base 

agroecológica no estado de Pernambuco. Trata-se de uma abordagem qualitativa na 

qual o modelo de signos, significados e ações é utilizado na coleta e análise dos dados. 

Tratando-se de um trabalho de P&D foram selecionados pelos agricultores junto 

com os extensionistas locais, 5 unidades produtivas em cada município, totalizando 15 

agricultores familiares produtores em fase de transição para o cultivo de hortaliças 

orgânicas. Dentre eles foram identificados 3 sem sucessão (agricultores sem 

perspectivas que um dos filhos vá assumir a propriedade) e 12 com sucessão (com, 

pelo menos, um filho residindo na propriedade ou em outra propriedade próxima, 

tendo já sido definido ou encaminhado como sucessor). 

Assim o esquema estratégico do projeto esta distribuído em uma abordagem de 

integração, como uma aprendizagem compartilhada pela descoberta com: 

 diagnóstico participativo - reuniões de reflexão com técnicos, agricultores e 

atores locais envolvidos no APL hortaliças orgânicas; 

 escolha e implantação de unidades de pesquisa e aprendizagem compartilhada 

(UPAC). Trata-se de uma figura simbólica que marca cada unidade produtiva 
                                                           
4 A definição de Território rural proposta pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) é um espaço geograficamente definido, caracterizado 
por critérios multidimensionais tais como ambiente, economia, sociedade, cultura, política e instituições. Possui população formada por grupos sociais 
relativamente distintos que se inter-relacionam interna e externamente por meio de processos caracterizados por um ou mais elementos que indicam 
identidade, coesão e sentido de pertencimento. O programa Territórios da Cidadania envolve regiões com baixos índices de IDH. (MDA, IADH-
GESPAR, 2011). 
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como um espaço prático da interação no aprendizado compartilhado (agricultor x 

pesquisador x extensionistas). 

Os mapas 1 e 2 (Figuras 1 e 2) mostram a localização do Território do Sertão do 

Pajeú dentro do Estado de Pernambuco. 

 
Figura 1. Mapa 1 - Fonte: http://sit.mda.gov.br/images/mapas/tc/uf_026_tcs_pernambuco_jan_2009.jpg 

 

 
Figura 2. Mapa 2. Fonte: http://sit.mda.gov.br/images/mapas/tc/tr_082_sertao_pajeu_pe_abr_2009.jpg 

 

Para evitar o risco de se explicar variados aspectos do processo de reprodução 

social, Guillaume (1999),  

“apoiando-se somente na categoria “juventude” e perdendo de vista que, 
atrás de cada trajetória de inserção social ou de mobilização coletiva, se 
encontra uma herança cultural e social, ou traços de patrimônios e 
capitais não meramente econômicos com que os grupos familiares 
asseguram a sua transmissão entre gerações”. 

Assim, a coleta de dados ocorre com relatos espontâneos de jovens (filhos e filhas) 

e dos pais, complementados por questões semiestruturadas estudando trajetórias 
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subjetivas e formas identitárias sugeridas em Dubar (1998). As questões focam o 

processo de saída dos filhos, dos pais e de seus ancestrais, as motivações que os levaram 

a sair e as implicações da desistência, segundo cada caso. Adotando-se ainda a sugestão 

do autor de considerar, 

“por um lado, o que os jovens herdam de sua família e de seu meio de 
origem, ou, ainda, a influência das representações “estruturais” naquilo 
que fazem ou são e, por outro, indica ser importante incorporar as 
maneiras com que os jovens se de seus projetos de vida”.  

Por isso está sendo feita a identificação de agricultores e atores locais antigos - 

desenvolvimento de método de "História de Vida" para acompanhamento histórico da 

dinâmica migratória territorial temporal (mudanças ambientais, sociais, econômicas do 

APL e do Território) (Figura 3). Integrando na análise as experiências e as 

representações pessoais (e sua interação no processo de negociação e diálogo com os 

outros), conforme Guillaume, op. cit. para melhor compreensão da dinâmica focalizada, 

bem como as implicações dos capitais socioculturais, que se reproduzem pelas diversas 

gerações no processo migratório. 

 
Figura 3. Reunião, em 02/07/ 2014 em Tabira e, no dia seguinte em Iguaracy, deu inicio ao projeto com 

a formação dos grupos que dele participariam. Foto de Daniel RibeiroVitor. 

As UPAC estão estabelecidas nas cinco propriedades de cada um dos três 

municípios para operacionalização dos três subprojetos com acompanhamento 

sistemático de extensionistas locais, com visitas mensais de pesquisadores às 

propriedades para coleta de pragas e identificação de doenças juntamente com os 

agricultores e agricultoras e, finalmente para co-construção de inovações tecnológicas 

e sociais. Busca-se ainda com as UPAC reduzir a distancia entre os atores, valorizar os 

diferentes tipos de conhecimentos e práticas. Viabilizar, sobretudo, a tomada de 

decisão dos agricultores com relação aos serviços de P&D e de ATER. 
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Figura 4. Jovens que tomaram o caminho de volta e estão em pleno processo sucessório geracional nos 

municípios de Solidão (Fotos de Demócrito Barbosa e Hélio Marques). 
Ao tempo em que trabalham com os pesquisadores as questões entomológicas e 

fitopatológicas relatam seus percursos migratórios sócio-profissionais (Figuras 4 e 5). 

 
Figura 5. A família com um dos sucessores. Dona Francisca líder do assentamento “Ramada da 
Quixabeira” cujo percurso migratório é remarcável em busca de terras e cidadania para si e sua 

comunidade (Fotos de Hélio Marques). 

 

Os trabalhos estão sendo filmados para realização de um filme/documentário 

(relatório) constando todo o período de duração do projeto e até 2 anos após para 

registro dos impactos. As filmagens têm sido realizadas durantes as visitas mensais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sertão do Pajeú, atualmente atingido por longa estiagem, passa por mudanças 

ambientais importantes que se refletem na sua agrobiodiversidade, mas que mostram, 

por outro lado, diferentes estratégias camponesas no seu esforço de reprodução e 
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manutenção da agricultura familiar. Essa região representa a base de importantes 

funções ecológicas, mas é igualmente a fonte de uma diversidade de bens comuns e 

naturais etc. Observa-se ainda mudanças no modo de vida das populações locais com 

tendências à melhoria da autonomia e segurança alimentar, de formas de mercado 

peculiares (circuitos curtos) de conservação, preservação e/ou recuperação do bioma. 

No esforço de diversificação da produção os camponeses optaram pela transição 

agroecológica e se deparam com desafios edafoclimáticos e socioeconômicos. 

Na prática metodológica da pedagogia da descoberta inserida no projeto, um fato 

interessante observado nos três municípios envolvidos deu origem a uma nova linha de 

estudo sobre a sucessão hereditária: filhos de agricultores que haviam migrado para São 

Paulo e outras regiões voltam e retomam as atividades dos pais, com recursos 

adquiridos em diversos tipos de atividades investindo na continuidade das unidades 

produtivas dos pais, indicando boas perspectivas ao processo da sucessão hereditária. 

     Situações que marcam o movimento migratório no Sertão do Pajeú 

1) O jovem sai da região, consegue poupar alguns recursos monetários nos grandes 

mercados (proletarizando-se temporariamente), e volta investindo na agricultura, 

seja como força de trabalho/renda familiar, seja como autônomo 

(compra/herança de terra). 

2) O jovem migra para grandes cidades estabelecendo-se em outras atividades, mas 

frente a todo tipo de adversidade e dificuldades enfrentadas, além da falta de 

adaptação ao modo de vida cosmopolita, decidem voltar as suas origens na 

agricultura; 

3) O jovem migra para agronegócios (cana-de-açúcar, grãos etc.), 

contingencialmente é impedido de voltar. 

    A acolhida no novo território 

O caminho da ida é árduo. Tanto na saída quanto na chegada, os jovens migrantes 

passam por um processo muitas vezes traumático de ruptura. O golpe da migração 

costuma ser duro e profundo. Situações de solidão, de saudade e de anomia repetem-se 

com frequência. Na saída, sofre quem parte e quem fica; na chegada, nem sempre é 
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tranquila a adaptação ao novo local. Nesses momentos, não raro o desespero pode bater 

à porta. 

Contrariando todo tipo de análise sobre a crise no processo sucessório na 

agricultura familiar brasileira (BRUMER & SPANEVELLO, 2008; SILVESTRO & 

CORTINA, 1998), os jovens do semiárido, mesmo tendo acesso as informações 

globalizadas via TV ou internet, na volta enfrentam as adversidades climáticas 

regionais e afirmam em seus relatos estar satisfeitos em retomar as atividades dos pais. 

Para eles, esse território aparece como lugar de inovação e reinvenção do uso dos bens 

comuns, de acordo com lógicas de ação camponesa. Representa, além disso, a base de 

importantes funções ecossistêmicas que impõem desafios importantes: a mobilização e 

apropriação de políticas públicas para gestão das áreas de produção, conservando as 

funções ecológicas de manutenção da biodiversidade sem obstruir as necessidades de 

desenvolvimento local. 

Dada a complexidade e a incerteza ligadas à gestão deste território, podem ser 

observadas algumas bases de inovação cientifica (novos conhecimentos), políticas 

(novos instrumentos políticos e procedimentos de gestão) e social (novas práticas de 

apropriação, novos atores coletivos etc.). Nelas se observa uma forte tendência de 

retomada do modo de produção camponesa pelos jovens agricultores na volta de suas 

experiências migratórias para as terras dos pais ou para novas áreas adquiridas para a 

instalação de novos sistemas produtivos alimentares, seja na forma de produção 

agroecológica, seja na forma de mercado diferenciado, circuito curto e solidário. O 

circuito curto se caracteriza pela venda direta na unidade produtiva, “no porta-a-porta”, 

nas feiras livres dos municípios tanto em espaços específicos para produtos de base 

agroecológica quanto no mercado institucional Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA).  

Pensar nos motivos desses jovens para irem e virem é uma questão ou a questão? 

O processo migratório está ligado à busca da cidadania. A construção da cidadania 

passa, necessariamente, pela opção da ida e da volta nos três tipos de cenário já 

citados. São muitos os traumas acumulados pelo caminho e, em muitos casos o sonho 
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não será realizado5. Diante das dificuldades de adaptação ao território de migração, 

eles optam pelo retorno. 

Observa-se que a reconexão desses jovens com a terra natal e com a atividade 

laboral de seus pais está, em sua maioria, associada ao desenvolvimento da região por 

serviços e políticas públicas que os estão inserindo social e economicamente. Se há 

duas décadas não podiam sequer pensar no conforto doméstico dado pela eletricidade e 

pela água em suas casas, hoje se comunicam por telefone celular, dispõem de 

transporte próprio para ir e vir aonde quiserem, e de transporte público para acesso às 

escolas. Tem acesso a educação formal dada por escolas técnicas e faculdades 

recentemente instaladas na região. Antes precisavam buscar trabalho nas metrópoles, 

mas, pela escolaridade insuficiente, não encontravam atividade nem renda que lhes 

permitissem a reprodução, casar-se, ter sua família, submetendo-se a condições de 

existência precárias. A migração rural-urbana de jovens ameaçava drasticamente a 

sucessão dos agricultores familiares e alimentava a tese de finitude da agricultura 

familiar, pela evasão dos jovens, posição defendida por Roux (2012) e Spanevello et 

al. (2011) entre outros estudiosos.  

Segundo relato de alguns agricultores entrevistados, as políticas públicas recentes 

de instalação da infraestrutura hídrica e de energia eólica em algumas áreas no 

semiárido não só têm reduzido a degradação dos ecossistemas, como tem melhorado a 

renda e consequentemente a sua qualidade de vida. Dessas políticas e dos programas 

de compra da produção agropecuária, da geração compartilhada de tecnologias e 

saberes e da assistência técnica (ainda que insuficiente e de certa forma, precária), 

estão sendo estabelecidas condições de inserção produtiva para os jovens agricultores, 

e estimulado a volta de outros tantos que emigraram. Os agricultores vêm se 

apropriando dessas políticas e programas e mudando suas expectativas e destino de 

seus filhos, estancando a migração desses jovens e recebendo de volta os que 

migraram para metrópoles.  

Além dos esforços recentes do governo federal em linhas de crédito especiais, 

assistência técnica e investimentos em infraestruturas, entende-se que a importância 
                                                           
5 Ver exposição feita por Gonçalves, A. J. “Migrações e desafios”, no Seminário sobre População e Pobreza, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (Ibrades) em Brasília, de 13 a 16 de agosto de 2001. 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n43/v15n43a14.pdf 
 



1378    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

14 
 

dada ao fortalecimento e ao acesso à inovação tecnológica e à formação desses atores 

tem participação nas mudanças. São elementos fundamentais para assegurar melhorias 

na produção, na geração de emprego e renda, nas relações internas e externas, 

inclusive de gênero e geração e na preservação ambiental para garantia da autonomia e 

da segurança alimentar (NOYA, 2012, NOYA et al  2012).  

E importante ressaltar que na agricultura, as políticas públicas com intenção 

estruturadora e de desenvolvimento somente são postas em prática a partir do ano 2000 

especialmente a partir da instalação de governos mais comprometidos com a classe 

trabalhadora. Nessa década formula-se o Programa Nacional de Fortalecimento a 

Agricultura Familiar (PRONAF), sanciona-se a Lei de ATER nº 12.188, de 11 de 

janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária – PRONATER e que altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

cria-se o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAEE), Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Terra 

Legal, Garantia Safra, Programa Brasil sem Miséria, entre outros. Todas estas políticas 

mudaram de maneira significativa o cenário da AF em todo o país, principalmente no 

Norte e no Nordeste (NOYA et al., 2012, op.cit.). 

Acredita-se até então, que uma visão integrada do ambiente, da manutenção da 

diversidade biológica, do controle natural, do uso correto de recursos naturais e da 

produção de alimentos com qualidade sugerida na estratégia metodológica de UPAC 

no OIM, tem contribuído para a reprodução e sustentabilidade do saber fazer camponês 

e para a melhoria das práticas dos sistemas de pesquisa e de extensão rural.  

É necessário adotar estratégias de abordagem mais atuais e inclusivas adequando 

novos paradigmas. Tais paradigmas relacionam-se a vários setores destacando-se: 

respeito a autonomia e ao saber fazer do agricultor; construção e socialização de 

conhecimentos em ciência e tecnologia (C&T); mudanças ambientais e climáticas; 

segurança e autonomia alimentar, este último envolvendo produção, comercialização e 

consumo de alimentos (ROUX & NOYA, 2012; SAQUET, 2007).  
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Neste projeto, o primeiro passo fundamental foi adotar uma metodologia de 

“pesquisa-ação participativa integral” em forma de OIM tomando cada unidade 

produtiva como uma UPAC e reconhecendo que o saber sobre a natureza está fundado 

em uma prática social de apropriação consciente da natureza. No caso das produções 

agroecológicas do semiárido pernambucano, uma revisão do papel do jovem agricultor 

como utilizador, no âmbito das políticas de gestão da produção foi mais que necessária. 

A UPAC torna-se enfim, um espaço de construção e socialização de informações e 

tecnologias ao mesmo tempo em que capacita profissionalmente, na prática de campo, 

pesquisadores, agricultores, extensionistas, estudantes e professores. A ideia do 

cruzamento de diferentes disciplinas e conhecimentos científicos com o saber fazer dos 

agricultores e agricultoras tem contribuído para o fortalecimento do APL hortaliças, na 

medida em que avança na descoberta de tecnologias simples, tanto exógena (da 

pesquisa, uso de extrato de plantas no controle de invasores e de doenças) quanto 

endógena (dos agricultores, uso de matéria orgânica da unidade produtiva para 

fertilização). Também as ações de pesquisa, de construção de conhecimentos, de 

discussão e de registro em filme e em papel da situação atual, bem como dos diálogos; 

ou seja, o acompanhamento das ações do projeto e das transformações dele decorrentes 

nas práticas das diferentes instâncias.  

O IPA já dispõe de dados sobre o perfil e o percurso dos produtores, sabe-se, por 

exemplo, que no município de Iguaracy, os agricultores que optaram por uma produção 

mais limpa, sem uso de pesticidas são em grande parte, assentados da reforma agrária. 

Já em Tabira e Solidão, eles são proprietários (por compra ou por herança). Já se tem 

informações precisas sobre as principais hortaliças cultivadas naquele território, sobre 

as diferentes formas de mercado, como os circuitos curtos ou venda porta a porta, venda 

nas propriedades ou nas parcelas, nas feiras locais e de municípios vizinhos, os sistemas 

de troca de produtos e de aquisição de sementes e mudas, entre outras. Diversas práticas 

de manejo, tais como, controle biológico, solarização, rotação de culturas, uso de 

produtos alternativos, de recursos para adubação natural, reaproveitamento de água, 

entre outras estão sendo utilizadas nesses arranjos produtivos buscando o equilíbrio do 

meio ambiente, a melhoria da saúde dos produtores e consumidores e, sobretudo a 

melhoria da produção e da renda pela inclusão no PAA.  
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Como já colocado, o saber destes atores é imprescindível à construção do 

conhecimento científico. Quem melhor do que eles podem conhecer o seu ambiente, 

seus sistemas produtivos, suas dinâmicas, seus anseios e suas condições de vida? 

Nesse projeto a ideia é inserir os agricultores no diagnóstico entomológico e 

fitossanitário de campo. Por quê? Eles sabem quando as pragas ou as doenças 

começaram, quais sintomas aparecem, as dimensões, os comportamentos, principais 

locais e plantas preferidas dos agentes, o que elas representam para eles (agricultores e 

técnicos) e para as plantas em termos de qualidade etc. 

“Eu não mato o besourinho, eu planto outras plantas que eles gostam 
mais ao redor dos meus canteiros de alface e de couve, mas não mato 
os bichinhos...” Fala de um agricultor de Iguaracy referindo-se à 
vaquinha (Diabrotica speciosa). 

Esses dados tanto servem para os biólogos, como servem para uma análise 

sociológica e econômica. O que significa dizer que os questionários aplicados servem 

para análise das diferentes disciplinas inseridas no projeto.  

É por esta razão que se quer consolidar a estratégia de UPAC na qual são cruzados 

todos os dados - resultados dos diversos olhares “nós por nós” (especialistas/ 

agricultores) sobre a realidade do contexto no qual está inserido um APL. Além dos 

avanços na construção de conhecimentos teórico-metodológicos relacionados à 

agroecologia, contribuir com a formação de competências (extensionistas, 

pesquisadores e agricultores) é vital para a ampliação da agricultura orgânica e 

fortalecimento dos espaços reocupados nos territórios do semiárido. Espera-se ainda 

contribuir para a minimização dos custos econômicos dos agricultores familiares, visto 

que não precisarão fazer uso de produtos sintéticos, o que contribuirá para maior 

equilíbrio ambiental, preservação da saúde do trabalhador e da entomofauna local. 

Espera-se, sobretudo, que o fortalecimento das ações conjuntas da pesquisa e da 

extensão rural junto aos produtores da agricultura orgânica familiar beneficie a 

qualidade e a melhoria dos sistemas agroalimentares locais promovendo aumento da 

produtividade, da segurança e autonomia alimentar, do manejo adequado do solo, das 

pragas e doenças, e da sustentabilidade econômica e social dos diversos territórios 

pernambucanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O território semiárido do Sertão do Pajeú no âmbito dos municípios estudados 

aparece como espaço de inovação e reinvenção de uso dos bens comuns, de acordo 

com lógicas de modo de vida camponês e com indícios de estar sendo 

reterritorializado6 com o retorno de jovens agricultores que haviam migrado e que no 

caminho de volta trazem em suas bagagens experienciais o apego a terra, o sentimento 

de identidade local. Retomando o modo de produção camponês, do saber fazer 

tradicional, respeitoso com a natureza e solidário com a coletividade, esses jovens 

estão assim contribuindo com mudanças no modo de vida das populações locais com 

tendências à melhoria da autonomia e segurança alimentar, de formas de mercado 

peculiares (circuitos curtos) de conservação, preservação e/ou recuperação do bioma.  

O projeto que começou em abril de 2014 já apresenta um acervo de informações 

sobre o arranjo produtivo das hortaliças de base agroecológica do território Sertão Pajeú 

bastante significativo.  

Além disso, impactos positivos do projeto podem ser aferidos pela melhoria da 

produtividade, da qualidade dos produtos e da renda dos agricultores e agricultoras do 

referido APL, mas também pela redução das doenças ligadas ao uso e consumo de 

agrotóxicos.  

A melhoria na interação de extensionistas, pesquisadores, estudantes, professores 

e agricultores familiares nos espaços de formação, embora ainda não esteja 

consolidada institucionalmente tem sido de reconhecida importância para o 

fortalecimento da agricultura dos territórios semiáridos. É certo que a 

interdisciplinaridade é necessária para responder às diferentes demandas da agricultura 

nos territórios, mas carece, sobretudo, de um tipo de metodologia participativa como a 

pesquisa-ação integral, no sentido da inclusão dos atores locais. 

Além da análise das opções técnicas, interessa as inovações sociais e 

institucionais. Observa-se que a inovação é o resultado de uma confrontação entre 

                                                           
6 Para Raffestin (2011), o espaço e o território são diferentes; o espaço é anterior ao território, o território se forma a partir do espaço; dessa forma, ao 
“se apropriar do espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o espaço” (RAFFESTIN, 2011, p.128). 
Assim, a territorialidade reflete a multidimensionalidade do “vivido” pelas sociedades e esse processo, o processo territoria l, se dá por intermédio de 
um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas que, por se tratarem de relações com a natureza e relações sociais, tratam-se de relações de poder 
(RAFFESTIN, 2011). Dessa forma, torna-se claro que um território representa para o indivíduo que nele habita o seu “espaço de vida”, espaço este, 
onde ocorrem as relações entre os indivíduos nas diversas escalas. Trata-se do lugar onde se luta pela sobrevivência, se mantêm relações políticas, 
sociais e culturais, o espaço onde se vive, onde se cria identidade, o lugar apropriado pelo indivíduo material e abstratamente. 
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visões levadas por atores com interesses por vezes divergentes. Não há caminho único 

para um desenvolvimento duradouro. É necessário incentivar ao mesmo tempo a 

emergência e a coexistência de diferentes modos de saber e de fazer. O processo 

sucessório e a continuidade da agricultura familiar e do seu modo de produção 

camponês dependem da capacidade de adaptação e dos anseios de cada um. 

Dependem, também, do processo de aprendizagem do qual se saem necessariamente 

transformados, agricultores, pesquisadores e extensionistas. 
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RESUMO 
As feiras agroecológicas se apresentam como espaços de comercialização 
caracterizados na modalidade de circuito curto em que há uma relação de proximidade 
entre agricultor e consumidor. Nesses espaços, os consumidores assumem um novo 
perfil, participam da feira e também dos momentos que as antecedem, no plantio, na 
convivência com as comunidades rurais. O tema da segurança alimentar desponta no 
Nordeste Semiárido como um elemento central que demonstra a mudança no 
pensamento e nas práticas por parte da sociedade e do Estado. As feiras agroecológicas 
têm mostrado o seu perfil dinamizador, constituindo uma ligação entre produção, 
consumo e comercialização. A pesquisa foi realizada com agricultores e agricultoras do 
Semiárido Nordestino do Brasil e, trata-se de uma região percebida na 
contemporaneidade com empoderamento social capaz de desenvolver estratégias que 
lhes conferem autonomia e, configura-se assim, como uma região que demonstra o 
dinamismo da agricultura familiar e camponesa no semiárido nordestino. Busca-se 
compreender em que medida a Feira Agroecológica de Mossoró se forja como estratégia 
de comercialização capaz de contribuir na construção de autonomia camponesa, de 
modo a compreender seus reflexos para as famílias agricultoras, e de que modo a 
segurança alimentar nutricional e agroecologia podem juntas, subsidiar essas iniciativas 
locais de empoderamento social para a agricultura camponesa. Os dados foram 
coletados mediante observação e registro em caderno de campo, entrevistas 
aprofundadas com agricultores e agricultoras, além de registros fotográficos. A FAM foi 
criada em 2007 e atualmente, conta com um total de 23 agricultores e agricultoras, nesse 
momento, será apresentado agricultores e agricultoras dos Assentamentos Favela e 
Paulo Freire no Semiárido Brasileiro. A FAM pode ainda ser considerada como um 
circuito curto de comercialização, além de tornar-se evidente que na referida 
experiência a segurança alimentar tem beneficiado os distintos atores que a integram, 
permitindo assim a reconfiguração e fortalecimento do capital social nos territórios 
rurais onde estão inseridos. 
Palavras-Chave: Circuito Curto. Segurança Alimentar. Agroecologia. 
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AGROECOLOGY AND FOOD SECURITY IN THE NORTHEAST 
SEMIARID: THE AGROECOLOGICAL FAIR OF MOSSORÓ AS A 

SHORT CIRCUIT OF COMMERCIALIZATION 

ABSTRACT 
The agroecological fairs present themselves as commercialization areas characterized in 
the genre of short circuit which has a close relation between farmer and consumer. In 
this spaces, the consumers take a new profile, take part on the fair and also on the 
moments before, on the crop and the intimacy with the rural communities. The subject 
food security blunts in the Northeast Semiarid as a central element which demonstrates 
the changing on the thoughts and the actions of society and State. The agroecological 
fairs have proven their dynamic profile, forming a connection between production, 
consumption and commercialization. The research was made with male and female 
farmers in the Northeast Semiarid of Brazil and, it is a perceived region nowadays with 
empowerment capable of develop strategies which give them autonomy and, it set so, as 
a region which demonstrate the dynamism of family and peasant farming in 
the Northeast Semiarid. The search to comprehend the measure which the 
Agroecological Fair of Mossoró is forged as commercialization strategy capable of 
contribute in the construction of peasant autonomy, in order to understand its 
consequences to the farming families, and how nutritional food security and 
agroecology can together, subsidize those local initiatives of social empowerment for 
the peasant agriculture. The data were collected by observation and registration in a 
field notebook, depth interviews with farmers, besides photographic records. The AFM 
was created in 2007 and nowadays counts with a total of 23 male and female farmers, in 
this paper, will be presented the data of Settlements Favela e Paulo Freire in 
the Northeast Semiarid. The AFM can still be considered as a short circuit 
ofcommercialization, plus it becomes evident that on the this experience the food 
security has benefited the different parties that integrate, allowing the reconfiguration 
and fortification of social capital in rural areas where they live. 
Key words: Short Circuit. Food Security. Agroecology. 
 

Introdução  
A importância das Feiras Agroecológicas está relacionada a uma tessitura 

complexa, pois, em se tratando de mudanças na forma de produzir alimentos, em todo o 

mundo, percebe-se a relação das crises alimentar, econômica e ambiental que tem 

preocupado as populações humanas, sobretudo, sobre as condições de garantia de 

segurança alimentar e nutricional, que diz respeito à disponibilidade de alimentos em 

quantidade e qualidade ideais, assim como às formas de produção e consumo alimentar. 

Diante desse contexto, surgem diferentes grupos sociais que promovem mudanças 

significativas nos sistemas de produção e consumo alimentar, e a agroecologia 

constitui-se como um amplo conjunto de iniciativas que fortalecem e promovem a 

ressignificação da agricultura familiar na contemporaneidade (NIERDELE et al., 2013). 



Atas  Proceedings    |    1387

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

Assim, são essas estratégias de atores sociais que despertam a atenção para 

analisar a agricultura contemporânea composta por distintos grupos e pessoas, a saber, 

agricultura empresarial e agricultura camponesa. Em nossa pesquisa, nosso foco de 

análise será a agricultura camponesa.  

A literatura sobre a inserção da agricultura familiar nos mercados evidencia que 

as formas de comercialização que se constroem por relações de proximidade tendem a 

dinamizar os espaços rurais se estendendo inclusive além deles (POLLAN, 2008; 

PLOEG, 2008; SCHIMTT, 2013; MALUF, 2006). 

Abordar sobre a importância das feiras agroecológicas na constituição da 

autonomia, em especial na garantia da segurança alimentar, constitui-se um dos temas 

que embora bastante discutidos, precisam ser aprofundados, perpassando, sobretudo, 

por conceitos como sustentabilidade ambiental e social, no sentido de refletir como as 

práticas produtivas dos atores tem se configurado como mantenedoras da biodiversidade 

local, assim como das práticas que possibilitam sua reprodução social. A lógica que 

norteia o modo de produzir agroecológico dista do modelo de produção agrícola 

convencional, e dispõe de força motriz para orientar os agricultores e agricultoras a uma 

produção que os diferencia do modelo global dos impérios alimentares (PLOEG, 2008). 

Assim, o que se procura desenvolver são iniciativas que estruturem processos 

diferenciados de desenvolvimento rural, baseados na construção de sistemas 

agroalimentares alternativos em escala local, que visem e realizem articulações 

regionais, nacionais e internacionais, tendo como um dos pilares de sustentação a 

construção de circuitos de proximidade de comercialização e a valorização dos 

mercados locais (CASSARINO-PEREZ, 2013). 

Essas experiências demonstram ainda, o potencial das práticas agrícolas 

sustentáveis em que a perspectiva da segurança alimentar pode ser considerada como 

relevante para a autonomia dos agricultores e agricultoras, sobretudo ao pensar na 

qualidade dos alimentos e sua sanidade, de modo a garantir à população do campo e da 

cidade um alimento isento de insumos químicos e ricos em valor nutricional, 

respeitando os hábitos e culturas alimentares, na defesa e valorização da herança dessas 

práticas que estão relacionadas ao saber local, passado de geração para geração 

(MALUF, 2006). 
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O acesso a esse alimento produzido de forma diferenciada dos mercados 

alimentares convencionais representa para os consumidores a possibilidade de 

resgatarem a culinária e os hábitos alimentares regionais, imprimindo a valorização de 

tais experiências, e assim estabelecerem laços de confiança que comumente não se 

fazem presentes no modo de alimentação e agricultura convencional (POLLAN, 2012). 

O objetivo da pesquisa consiste em compreender em que medida a Feira 

Agroecológica de Mossoró se forja como estratégia de comercialização capaz de 

contribuir na construção de autonomia camponesa, de modo a compreender seus 

reflexos para as famílias agricultoras, e de que modo a segurança alimentar nutricional e 

agroecologia podem juntas, subsidiar essas iniciativas locais de empoderamento social 

para a agricultura camponesa. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Circuito Curto de Comercialização e Agroecologia  

As ações que aferem uma configuração específica para a agricultura familiar são 

discutidas por Canuto (1998), que considera que as diferentes formas de compra direta 

de produtos agrícolas no Brasil é um processo recente e promissor, que tem mostrado 

vantagens para o produtor e o consumidor. Para o primeiro, a supressão dos 

intermediários, potencializando maior retorno econômico e a possibilidade de ouvir dos 

consumidores avaliações do que está produzindo; para o segundo, adquirir produtos 

mais frescos a preços mais baixos, favorecer pequenos e médios produtores, além de 

obtenção de maior conhecimento sobre a origem e forma de produção dos alimentos que 

vai consumir. Nesse sentido, consideram Nierdele et al. (2013, p. 52): 

 
Em uma feira-livre o espaço de mercado é definido por uma rede de 
proximidade em que produtores e consumidores interagem por meio 
de produtos que possuem um forte apelo valorativo associado à 
artesanalidade da produção. As normas e regras estabelecidas à 
circulação desses produtos são regidas a partir desta pressuposição 
valorativa, ainda que em conflito permanente com outros princípios 
qualitativos (técnicos e mercantis, por exemplo). 
 

A proximidade e estreita relação agricultor-consumidor é característica peculiar 

nessa modalidade de circuito curto, portanto, nas feiras agroecológicas. Pois nesses 

espaços, os consumidores assumem um novo perfil, participam da feira, mas participam 
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também dos momentos que as antecedem, no plantio, na convivência com as 

comunidades rurais. Além de romper com um perfil de consumidor meramente passivo, 

comum nos moldes da comercialização via grandes redes varejistas. 

Segundo Darolt (2013) a comercialização possibilita aos agricultores 

reinventarem os mercados locais aproximando-se dos consumidores, o que por sua vez 

estimula a compra de alimentos de base ecológica e cria-se o desafio de construir um 

modelo de consumo alimentar ecologicamente correto. 

A relação agricultor e consumidor em mercados diretos assume características 

peculiares, essas experiências conferem autonomia aos sujeitos, assim como delineia um 

novo perfil para os consumidores de alimentos na contemporaneidade.  Nesse sentido, 

afirmam Nierdele et al. (2013, p. 40): 

 
Por isso, mercados diretos como as feiras-livres configuram-se tão 
importantes na perspectiva de determinados movimentos 
agroecológicos, porque as múltiplas interfaces culturais estabelecidas 
nesses espaços sociais facilitam o reencantamento das relações de 
consumo alimentar. 
 

A importância de tratar de circuitos curtos de comercialização deve-se também, 

a discussão sobre aspectos abrangentes que se colocam como pano de fundo para 

entender a abordagem socioeconômica que tenciona agricultores e agricultoras 

familiares a desenvolverem estratégias de comercialização que operam sobre valores e 

princípios que se distinguem das práticas econômicas convencionais, considerando 

também a crise do modelo neoliberal econômico adotado pela maioria dos países e 

nações. Tal crise já vem há algum tempo deslocando a base que sustenta o modelo de 

exploração local para atender os interesses globais de grandes corporações. 

Desse modo, um número considerável de pessoas no Brasil se veem diante do 

desafio de ter que desenvolver estratégias que orientem para escolhas de reprodução 

social que os possibilite a garantir sua sobrevivência, além de lhes conferir 

empoderamento. Nesse sentido, Bava (2016, p. 180), considera: 

 
É a contraposição de dois modelos. O dos circuitos longos de 
produção e consumo, domínio das transnacionais; e o dos circuitos 
curtos de produção e consumo, que são o campo de atuação dos atores 
e da economia local. Como, evidentemente, não se trata de substituir 
um circuito pelo outro, as estratégias são de fortalecer 
progressivamente os setores e atividades da economia que permitem a 
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integração de um maior contingente de pessoas que hoje se beneficiam 
de programas sociais, mas que precisam também desenvolver suas 
próprias capacidades de inserção social e produtiva a partir de suas 
iniciativas. 
 

Os circuitos longos são caracterizados por se situarem dentro de uma grande 

cadeia de produção, onde os países em desenvolvimento destinam grandes áreas para a 

monocultura, como por exemplo, soja e milho, e através de uma grande rede de 

construção de estradas e aeroportos, esses alimentos sejam levados para outros países, 

configurando assim, o modelo agro exportador ou agronegócio (BAVA, 2016). 

Esse modelo se caracteriza ainda pelos grandes impactos sociais, ambientais e 

econômicos que gera. A saber, a concentração fundiária, o poder das grandes 

corporações que controlam grandes extensões de terra, controlam assim as terras e as 

sementes, assim como o sistema de transporte e cadeia dessa produção. Além de utilizar 

pouca mão-de-obra, o que por sua vez gera mais pobreza e desigualdade. Os recursos 

ambientais são degradados para implantação desse modelo, comprometendo assim, a 

biodiversidade local, e a capacidade de resiliência dos ecossistemas naturais. O impacto 

direto é percebido também no grande dispêndio de energia utilizado, se comparado, 

sobretudo, com os resultados dessa produção. 

Assim, esse modelo pode ser sinteticamente apresentado como um modelo que 

gera exclusão e compromete a segurança e soberania alimentar nacional, degrada o 

meio ambiente e a diversidade de ecossistêmicas e biomas nacionais, logo, não pode 

mais ser pensado em longo prazo. Sobretudo, se considerarmos que nos últimos anos 

vozes que atestam que a humanidade precisa rever o caminho de desenvolvimento e 

crescimento que tem percorrido, impondo assim, pensar desenvolvimento e 

sustentabilidade como categorias necessárias para pensar em um modelo que oriente 

para a mudança. 

Desse modo, como um caminho percorrido por diversos atores sociais, 

evidenciamos os circuitos curtos, caracterizados por maior envolvimento de agricultores 

e agricultoras familiares, entidades e organizações civis, com a finalidade de que o 

agricultor(a)/produtor(a) estejam mais próximos aos consumidores, de modo a 

beneficiar o desenvolvimento local e regional, articulando cadeias produtivas, e 

valorizando a mão de obra local. Assim, compreende Bava (2016, p. 181): 
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Por circuitos curtos entendemos a busca pela aproximação entre os 
locais de produção e consumo de bens e serviços; a redução da escala 
das distancias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de uso de redes de transporte, energia e 
logística; a utilização de mão de obra do território; o financiamento em 
condições acessíveis aos micro e pequenos empreendedores com 
novos mecanismos de intermediação financeira; a maior participação 
dos atores sociais nos processos de decisão política, o maior cuidado 
com o meio ambiente do lugar em que vivem. 
 

Entende-se desse modo que, os circuitos curtos envolvem também a valorização 

de saberes e práticas tradicionais e culturais nascidas na sociedade civil, que 

demonstram a resistência de atores e movimentos sociais que procuram sempre voltar as 

suas ações para combater a pobreza e dinamizar a prática da agricultura familiar. Ao 

serem fortalecidas essas experiências, objetiva-se à longo prazo o desenvolvimento 

local com vistas a sustentabilidade socioambiental e econômica (BAVA, 2016). 

O desafio, contudo, é otimizar os circuitos curtos de comercialização como 

proposta que orienta para pensar um outro modelo que venha a ser um caminho a ser 

percorrido pelos distintos atores sociais. Assim, pode-se considerar que mesmo que os 

circuitos curtos não possam ser vistos como caminho único para viabilizar o acesso da 

sociedade aos recursos necessários, as iniciativas que se desenvolvem sob esse prisma, 

constituem sim, como caminhos de autonomia e emancipação social, conforme Santos 

(2006). E assim, essas iniciativas precisam ser observadas de mais de perto, para que 

assim, se compreendam suas tessituras e, portanto, seus pontos de fragilidade, 

considerando ainda, que uma ação eficaz deve consistir em iniciativas que aconteçam de 

forma não setorizada. Nesse sentido, considera Bava (2016, p. 183): 

 
Já se encontram em andamento iniciativas/estratégias de sobrevivência 
que, intencionalmente ou não, além de gerarem renda e condições de 
subsistência, apontam para a alteração das relações sociais de 
produção e das relações entre produtor x consumidor, num marco de 
solidariedade fundado em valores coletivos e associativistas. São 
iniciativas que estão fora das relações capitalistas de produção, que 
não são fundadas na exploração do trabalho. Elas apontam para uma 
“nova ética” e para novas relações de trabalho e de gestão coletiva dos 
meios de produção. Uma visão dos mercados alicerçada em bases 
éticas e solidárias e sustentada por alianças entre produtores e 
consumidores. 
 

Há que se olhar para as iniciativas de circuito curto e reconhecer que elas 

configuram a atuação de atores sociais diversos, a valorização da dinâmica local do 
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desenvolvimento, e sinalizam ainda que há um rico repertório de práticas organizativas 

de articulação política que saem do campo e chegam a cidade, configurando assim 

iniciativas “da porteira para fora” que configuram a “identidade” e “dão sentido” às 

ações dos atores (BAVA, 2016).  . 

Por meio dessas experiências, os camponeses diversificam suas atividades, e 

nesse sentido, estabelecem relação direta com o consumidor. Essa relação pode ser 

percebida de diversas formas, venda direta dos produtos agrícolas nas feiras 

agroecológicas, pequenos circuitos de distribuição, dentre outros. É mister salientar que 

essas atividades estão sempre relacionadas à essência da condição camponesa, além de 

valorizar o espaço rural, renova as relações sociais entre campo e cidade (BOVÉ; 

DUFOUR, 2001). 

Diversos fatores estão encorajando os produtores a começarem esse processo de 

transição para a sustentabilidade, entre eles, a baixa margem de lucro das práticas 

convencionais; o desenvolvimento de novas práticas ecológicas que são vistas como 

viáveis; o aumento da consciência ambiental entre produtores, consumidores e 

governantes, e o crescente mercado para produtos agrícolas cultivados e processados de 

forma alternativa (PLOEG, 2008). 

A produção agroecológica apresenta indicadores mais sustentáveis porque as 

técnicas de cultivo na agroecologia envolvem a manutenção ou introdução de 

biodiversidade agrícola (diversidade de culturas, pecuária, agrofloresta, pesca, 

polinizadores, insetos, biota do solo, além de outros componentes) para atingir os 

resultados desejados na produção e sustentabilidade.  

Um aspecto fundamental da agroecologia é a participação dos agricultores como 

atores ativos no processo, em uma dinâmica em que o conhecimento e a construção dos 

saberes não é imposta de cima para baixo. Assim, para os agricultores que vivem em 

áreas mais remotas, essa experiência representa a oportunidade de adquirir novos 

conhecimentos que são construídos em rede, em vez de serem beneficiados apenas 

aqueles que vivem integrados em maiores redes.   

 

2.2  A Segurança Alimentar Nutricional no contexto do Semiárido Nordestino 

Brasileiro 
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No Brasil, os cenários de fome e miséria fazem parte do processo histórico do 

país, sendo consequência da pobreza, assim como do não acesso ao alimento por parte 

de pessoas mais pobres e vulneráveis, e ainda da ausência de políticas públicas que 

sejam eficazes em combater e reverter esse cenário. Assim, considerando o histórico 

político e social, o conceito de segurança alimentar vem sendo estudado e debatido ao 

longo dos anos (BRASIL, 2011). 

No Brasil, a preocupação com a questão alimentar remonta aos tempos coloniais. 

No século XX constitui-se em política pública, em que movimentos sociais se 

mobilizam contra o aumento dos preços. Assim, desde o século passado as políticas 

públicas que tratavam da questão da alimentação direcionavam-se a distintos aspectos, 

tais como política agrícola, sistemas de abastecimento, controle de preços, distribuição 

de alimentos, etc. Contudo, a partir de 1996 essas intervenções tornaram-se pontuais ao 

lado da produção e do consumo e assumem um caráter diverso, com o contorno de 

outros objetivos. Em tal contexto, os países começam a se preocupar mais com o 

combate efetivo da fome dentro dos territórios. (BELICK, 2003).  

Como ações pontuais dos governos nos últimos dez anos para com vistas ao 

combate a fome, miséria e insegurança alimentar, surgem vários programas e políticas 

públicas, podendo-se citar o Programa Comunidade Solidária, do Programa Bolsa 

Família, além de outras iniciativas municipais e estaduais. Nesse sentido, consideram 

Machado et al. (2008, p. 35):  

 
O apoio à agricultura familiar insere-se nessa iniciativa de 
harmonização das ações públicas, particularmente pela sua grande 
qualidade de fornecedor de alimentos para a população de baixa 
renda. Além dessa função, a agricultura familiar é importante para a 
segurança alimentar, em razão da sua característica de fonte de 
distribuição de renda e de geração de empregos, o que abre a 
possibilidade para que milhões de pessoas tenham acesso a alimentos.  

 

Tomando como referência essa literatura, optou-se por realizar o estudo no 

Estado do Rio Grande do Norte que faz parte da Região Nordeste do Brasil. A sua 

capital é a cidade de Natal, a população estimada em 2015 é de 3.442.175 habitantes, 

ocupara uma área de 52. 811,26 Km² apresenta uma densidade demográfica de 59,99 

hab/km², e conta com 167 municípios (IBGE, 2015). No Brasil vivem mais de quatro 

milhões de agricultores e agricultoras familiares e camponeses, sendo que 50% destes 
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vivem no Nordeste, e maior parte no Semiárido. Nessa região, a população tem sofrido 

ao longo da sua história com o cenário de seca, desnutrição, e muitas dessas pessoas não 

tem acesso a água e alimentos básicos nos períodos de estiagem (BAPTISTA; 

CAMPOS, 2014).  

O Estado do Rio Grande do Norte está situado na região do semiárido brasileiro 

e é considerada a maior do mundo, ocupando uma área de 982.566 km², correspondendo 

a 18,2% do território nacional, 53% da Região Nordeste, abrangendo 1.133 municípios. 

A população nessa região é de cerca de 22 milhões de habitantes, e nela concentra-se a 

maior população rural do Brasil. O termo Semiárido identifica a região como sendo 

próxima a aridez. Peculiar nessa região que podem explicar essa característica semiárida 

podem ser as formas humanas de manejo do solo, somados à escassez de chuva e o 

limitado sistema de armazenamento de água da chuva (BAPTISTA, CAMPOS, 2014). 

O termo Semiárido o passou a ser utilizado também para identificar a 

perspectiva de Convivência com o Semiárido que tem sido bastante analisada por 

pesquisadores e diversos atores sociais (SILVA, 2006). Representa ainda que essa 

região aos poucos tem ocupado no cenário o papel que lhe cabe, e não apenas como 

mera expectadora de políticas públicas assistenciais (BAPTISTA, CAMPOS, 2011). 

Nesse sentido, essa região vem sendo percebida nessa perspectiva da 

convivência com o Semiárido, que se trata de pensar e desenvolver estratégias para essa 

região que não consistam em combater a seca, mas consista em estimular e desenvolver 

para a condição humana do campo semiárido possibilidades de reprodução social e 

ambiental que promovam interação com as condições específicas dessa região. Assim, 

diversos autores já apontam para essa direção, entender melhor essa região de modo que 

a forma de permanência nesse local esteja relacionada às dinâmicas próprias dos atores 

sociais locais (MALVEZZI, 2007; SILVA, 2006; BAPTISTA, CAMPOS, 2014). 

Desse modo, a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável no 

Semiárido, perpassa a viabilização do acesso a água e ao manejo apropriado, 

estimulando-se, sobretudo, a produção com base sustentável e agroecológica. No 

semiárido tem sido evidenciadas práticas das famílias agricultoras que demonstram sua 

capacidade e potencial em desenvolver estratégias que possibilitam condições de vida 

no campo com manejo sustentável da água e solo, e assim com a produção da 

alimentação para a soberania e segurança alimentar da família. 
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Essas práticas sustentáveis que configuram igualmente, os hábitos alimentares 

das famílias agricultoras, demonstram que é preciso reconhecer que nessa região do país 

tem se difundido os conhecimentos tradicionais, que somados aos novos conhecimentos 

praticados pela ciência e pelas agências de assistência técnica, são demonstrações de 

resistência ao modelo de desenvolvimento que historicamente foi orientado para pensar 

e olhar tão somente para auferição de renda como eliminação da pobreza, sem, contudo, 

pensar na soberania alimentar das famílias do campo (ROCHA, 2014). 

Assim, pensar em soberania e segurança alimentar e nutricional no semiárido, é 

pensar igualmente no desafio da sustentabilidade, que implica pensar nas ações e 

estratégias de produção que considerem como relevantes a identidade cultural e 

tradicional das pessoas do campo, assim como o respeito à sociobiodiversidade e a 

natureza, viabilizando assim, vida saudável para aos seres humanos dessa região, bem 

como aos ecossistemas locais e regionais, fortalecendo os modos de vida do povo do 

semiárido (ROCHA, 2014). 

Um elemento central para pensar as políticas públicas para as regiões mais 

pobres do país, sobretudo no Nordeste semiárido, foi o tema da fome. Era preciso retirar 

o Brasil do mapa da fome e para isso o tema da segurança alimentar desponta nesse 

contexto como um componente fundamental que demonstra a mudança no pensamento 

e nas práticas por parte da sociedade e do Estado. Assim, o Semiárido no contexto atual, 

trata-se de uma região com empoderamento social capaz de desenvolver estratégias que 

conferem autonomia para seus atores sociais e, configura-se assim, como uma região 

que demonstra o dinamismo da agricultura familiar e camponesa no semiárido 

nordestino. Nesse sentido, considera Conti (2014, p. 31): 

 
Aos poucos se constrói um paradigma que evidencia um Semiárido 
viável com seu povo bem alimentado. Resultante do esforço de muitas 
pessoas, organizações e instituições, civis e governamentais, a 
segurança alimentar e nutricional (SAN) gradualmente deixam de ser 
um conceito abstrato para tornar-se um tema concreto na vida de 
milhares de sujeitos de direitos. 

 

Diferente de outros países, o problema no Brasil em relação a fome não é a falta 

de alimentos, mas a sua má distribuição, uma vez que a cada ano no país aumenta-se o 

número de produção e exportação de alimentos. O que essa realidade demanda é a 

efetivação de políticas públicas que minem a concentração fundiária no país, assim 
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como reconheça o potencial da agricultura familiar e camponesa de produzir comida 

sustentável (CONTI, 2014). 

 

3. Metodologia  

A pesquisa está em andamento, e os dados aqui apresentados, tratam-se das 

primeiras coletas e análise dos dados. Para tanto, a investigação acontece nos 

Assentamentos e Comunidades que fazem parte da feira. Atualmente, a feira é composta 

por agricultores e agricultoras das seguintes localidades: Assentamento Mulunguzinho; 

Comunidade Serra Mossoró; Assentamento Favela; Assentamento Jurema; 

Assentamento Paulo Freire; Assentamento Santa Elza; Assentamento Maísa; 

Assentamento Apodi; Assentamento Recanto da Esperança; Assentamento Carmo; 

Assentamento Boa Fé, conforme mostra o Mapa na figura 1: 

 
 

 

 

A referida pesquisa apresenta abordagem com um viés essencialmente 

qualitativo e está sendo realizada junto aos agricultores, agricultoras e consumidores da 

Figura 1: Mapa de Localização dos Assentamentos e 
Comunidade integrantes da Feira Agroecológica de Mossoró 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Feira Agroecológica de Mossoró-RN. A imersão em campo acontece nos dias em que 

acontece a Feira, e em visitas as comunidades, assentamentos e encontros com os 

consumidores. Como recursos, utiliza-se a observação e o registro de dados em caderno 

de campo, bem como entrevistas aprofundadas, além de registros fotográficos em que 

busca-se aferir a percepção dos diversos atores que estão envolvidos com as feiras 

agroecológicas, assim como, ter uma compreensão de conjunto dos impactos e impasses 

dessas experiências. Nesse artigo apresentamos as entrevistas com agricultores e 

agricultoras do Assentamento Paulo Freire e Favela, integrantes da FAM. 

 

4. Resultados e Discussões  

4.1 O Circuito Curto de Comercialização na Feira Agroecológica de Mossoró: um 

espaço de defesa da comida 

A Feira Agroecológica de Mossoró trata-se de um circuito curto de 

comercialização em que as relações de proximidade entre agricultores, agricultoras e 

consumidores estão para além dos aspectos econômicos. Nessa modalidade de mercado 

agroalimentar alternativo, distintos atores sociais realizam trocas que possibilitam olhar 

para essa realidade e identificar aspectos centrais, tais como, relações de reciprocidade 

entre agricultores e agricultores, agricultores, agricultoras e consumidores, e mesmo 

consumidores e consumidores.  

Isso representa, por sua vez, aspectos relevantes da agroecologia em sua 

complexidade, ou seja, a viabilidade do processo de transição, a possibilidade de acesso 

direto a um mercado alternativo, a valorização da agricultura camponesa na 

contemporaneidade, além da preocupação com a saúde e a questão ambiental, e a 

consolidação de um grupo de homens e mulheres que ao longo da existência da FAM- 

Feira Agroecológica de Mossoró-, apesar de todas as dificuldades que enfrentam, não 

pensam em parar a produção e não terem acesso direto à comercialização, ou seja, o 

contato com o consumidor.  

A FAM foi criada em 2007 resultado da ação direta do SEBRAE-RN que 

disponibilizou assistência técnica e da Prefeitura que disponibilizou as barracas, ambas 

as entidades mobilizaram os agricultores e agricultoras para capacitá-los para o processo 

de transição agroecológica. Nesse tempo, já era acalentada por um conjunto de 

agricultores e agricultoras e entidades de assessoria, concretizando-se em junho do 
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referido ano. Atualmente, um total de 23 agricultores e agricultoras integra a feira que 

se realiza aos sábados na praça do museu Lauro Escócia, iniciando na madrugada com a 

chegada dos feirantes e dos consumidores. 

A FAM passou por momentos distintos. Começou com a participação de vinte 

famílias, saíram oito que alegaram dificuldades. Hoje, a feira encontra-se mais 

consolidada, e nos últimos dois anos tem acolhido outros agricultores (as)/produtores de 

diversas comunidades e assentamentos, além do aumento da quantidade de 

consumidores que hoje procuram a feira assiduamente. 

O Assentamento Favela conta com a participação de seis agricultoras 

assentamento conta a produção agroecológica de seis mulheres, e a maioria delas está 

participando da Feira Agroecológica de Mossoró desde o seu início. A agricultora 1, 

tem 32 anos, nível superior incompleto, atualmente é graduanda de Serviço Social. 

Integra a feira desde o seu início. O assentamento Favela fica a 26 km de Mossoró. Para 

a produção agroecológica, ela conta com 15 hectares, e além da Feira, comercializa com 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e o Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA, 1faz o processamento de popas e doces, conta com a mão de obra 

familiar, e só contrata mão de obra externa à família quando precisa.  

Quando perguntamos se os agricultores e agricultoras dividem-se para produzir 

os produtos para a comercialização na feira, ela respondeu:  

 
Tem alguns solos que não dá, por exemplo, para produzir a beterraba, 
a cenoura, e a gente tem alguns solos que tem como produzir. Então, a 
gente não proibiu ninguém de produzir o que quisesse, mas eu tenho o 
compromisso de, por exemplo, trazer a cenoura. Eu não posso deixar 
de ter o coentro, a alface e a rúcula.  

 

A alimentação da família da agricultora 1 antes da feira, em relação ao que 

produziam era mais das hortaliças, e ela relatou que durante boa parte da sua vida viu o 

seu pai produzir e vender os produtos com preço muito abaixo do que valiam, pois 

nesse tempo, o atravessador era o único meio de escoamento da produção, assim ela 

relata “o atravessador chegava e comprava do preço que queria, hoje, a gente não faz 

isso, não faz”.  A possibilidade de acesso a outros mercados é relatada como um 

                                                           
1 O PAA foi instituído em 2003 como resultado da proposição do CONSEA e como parte da estratégia do 
Fome Zero. Em 2009 foi sancionada a lei que estabelece novas diretrizes para o PNAE (CONSEA, 2009).  
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caminho para a sustentabilidade, pois afirma que a feira e o PNAE, por exemplo, 

possibilitam que ela tenha locais de comercialização de seus produtos, que em sua 

narrativa, permitem melhores condições do que as que tiveram seus pais:  
Em 2014, o feijão que eu produzi deu para vender na feira e no PNAE, 
enquanto o feijão estava a R$ 6,00, eu apurei mais dinheiro do que no 
ano que eu vendi 30 sacos. Porque quando eu chegava na COBAL2, eu 
vendia à preço de banana, porque era só o que eles tinham para me 
dar.  
 

Durante a entrevista a agricultora 1 mencionou que já há a demanda para outro 

mercado para os participantes da Feira. Trata-se da entrega a domicílio, assim ela fala 

“esse tem um potencial muito grande, porque tem pessoas que não tem como ir a feira, 

porque é cedo, e não querem ir em um sábado cedo demais, então a gente tem esse 

potencial”. 

  

 

 

No Assentamento Paulo Freire, o agricultor 3 tem 43 anos, ensino médio incompleto.     

No Assentamento Paulo Freire, o agricultor 2 tem 43 anos, ensino médio 

incompleto. Mora no assentamento há 15 anos, desde o momento da ocupação. Hoje, 

ele e sua família moram no lote, pois consideraram a necessidade de estarem mais 

próximos do local da produção, além do problema do acesso a água para produzir e 

compreenderam que mudando-se para o outro lado da agrovila, teriam melhores 

                                                           
2 Referência a Companhia Nacional de Abastecimento que antigamente chamava-se Central de 
Abastecimento de Frutas, verduras, cereais e frigorífico – COBAL em Mossoró-RN 

Figuras 1e 2: A agricultora 2 a esquerda, comercializando na FAM e comemoração do 
aniversário da APROFAM.  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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condições de sustentarem sua produção. A sua família é composta por sua esposa de 40 

anos e seus filhos de 24 anos, 19 anos 10 anos.  

Eles moram no Assentamento desde o momento da ocupação em que exerceu a 

função de coordenador de grupo, depois coordenador regional e em seguida estadual, 

exercendo essas atividades pelo período de 2 anos. Após esse período ele foi fazer por 

indicação do MST, no ano de 2003, um curso de agroecologia na Paraíba. Sobre essa 

experiência, ele fala:  

 
Dei meu nome e fui. Passei 2003 e 2004 na Paraíba estudando 
agroecologia. E aí em 2005 meu pai adoeceu e veio a falecer, aí eu 
tive que parar tudo e vir embora para tomar de conta da minha família. 
Nesse período, em 2003 já tinha sido feita a desapropriação e o 
processo de agrovila. Tinham começado a fazer as casas já para morar 
aqui. Aí eu fui e trouxe todo mundo definitivamente, porque quem 
morava definitivo era só eu, eles moravam no Santa Helena 
(referindo-se a família que ainda morava na cidade). Em 2005 eles 
vieram definitivamente.  
 

No momento em que se estabeleceu com a família no Assentamento, e que não 

foi possível continuar o curso de Agroecologia, passou 2 anos trabalhando na cidade 

como empregado, mas sempre com a pretensão de trabalhar a produção agroecológica 

no Assentamento, e assim, motivou a esposa a iniciar com outras mulheres no 

Assentamento a produção agroecológica. As mulheres não prosseguiram com a 

experiência, a maioria desistiu alegando que a forma de produzir era muito difícil, 

restando apenas a sua esposa. Diante dessas dificuldades, eles decidiram continuar, e 

nesse momento a Prefeitura e o SEBRAE disponibilizou o PAIS, e eles ganharam uma 

caixa de 5.000 lt². Sobre essa fase, ele narra: 

  
A gente tinha um prazo para fazer, e a gente não tinha esse cercado 
não, a gente começou desse lado aqui. Aí eu e meu rapaz na chibanca 
começou a arrancar os tocos que tinha aqui, foi um sofrimento, não 
tinha barraca, a barraca da gente era uma lonazinha. Aí pronto, a gente 
conseguiu fazer a área de plantar o projeto, eu fiz a base, fiz os 
canteiros, a gente começou a carregar adubo e começamos a fazer 
composto orgânico. Eu já vinha com umas experiências, eu não 
conclui o curso lá (fazendo referência ao curso de agroecologia), mas 
vim com muito conhecimento sobre a agroecologia. Aí a gente ainda 
teve um reforço quando pegou o PAIS que foi a parte da consultoria 
com o Professor Roberto Brígido. Aí pronto, aí foi que animou minha 
esposa que já tinha feito um curso de hortaliça pelo SENAR. Aí 
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pronto, eu disse, agora estamos com a faca e o queijo, vamos só 
produzir.  

 
Eles contam com 10,5 hectares, mas produzem em 1,5 hectare (figuras 8 e 9), 

desenvolvem apenas atividades agrícolas, e a que sua produção sempre foi isenta de 

agrotóxicos. No início da produção a finalidade era observar o comportamento das 

plantas nos três anéis de produção, como atenderia a utilização de composto, 

biofertilizante, calda nutritiva, repelente. A mão de obra para a produção é 

exclusivamente da família. Apesar das dificuldades para produzir sob os princípios 

agroecológicos, ele afirma que decidiu colocar os conhecimentos em prática.  

 

  

Nas figuras 5 e 6 é apresentado o sistema PAIS no Assentamento Paulo Freire e 

a produção apícola que é realizada dentro do lote, sendo de responsabilidade do 

Agricultor 1 e de um de seus filhos. Eles dividem a produção entre eles. Sendo a 

produção de frutas responsabilidade do filho mais velho, a produção apícola é de 

responsabilidade do outro filho, e a produção de mudas para comercialização é de 

responsabilidade da sua esposa e da filha mais nova.  

Sobre o trabalho com a terra, o agricultor diz se sentir muito bem, pois “a terra e 

a água são as bases da vida, porque sem a terra a gente não consegue produzir o 

alimento para sobreviver, a parte de massa, e sem a água também a gente não 

consegue”. Percebemos em sua narrativa, a preocupação com a forma de produzir 

Figuras 3 e 4: A casa da família e o agricultor 3 no lote  no Assentamento Paulo Freire. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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adotada pelos agricultores e agricultoras da feira agroecológica. Nesse sentido, ele 

afirmou:  

 
Até agora recente, eu comentando com França (agricultor integrante 
da FAM), que tem muita gente aqui dentro da feira que está plantando 
sem noção, atirando para todos os lados, inclusive a gente aqui, dentro 
do conhecimento da agroecologia, mas estamos plantando sem noção. 
Eu acho que é sem noção porque a gente está tentando equilibrar as 
coisas, mas a gente está precisando usar algumas tecnologias, como 
por exemplo, uma das principais que a gente precisa aqui é conhecer 
como é o nosso solo, o que ele precisa, qual é a formação do nosso 
solo, e quais são as carências que ele mais necessita.  

 

 

  

Toda a família do agricultor 2, participa da produção agroecológica e optaram 

por dividir a produção, ao passo em que há tarefas conjuntas. O agricultor apresenta 

uma trajetória com a agroecologia que antecede a sua participação na FAM, inclusive 

ele já tinha demanda de clientes antes de se integrar a essa forma de comercialização. 

Os limites da produção são evidentes em sua narrativa, pois ele afirma que falta 

assistência técnica para agricultor que produz com a agroecologia. Além disso, o 

problema de acesso a água se coloca como um dos principais limites à  produção, 

conforme o relato dos entrevistados.  

Antes de se integrar a FAM, o agricultor 3 e sua família já faziam entregas de 

produtos agroecológicos diretamente aos consumidores, e devido ao problema da falta 

Figuras 5 e 6: PAIS e produção apícola no Assentamento Paulo Freire  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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de água para produção, ele não comercializa na feira todos os sábados, além dos 

consumidores que compram diretamente a ele no próprio local da produção.  

Na narrativa do agricultor 3 e da sua família, percebemos a agroecologia como 

uma opção produtiva consolidada, inclusive o seu filho mais velho é aluno de 

Licenciatura em Educação do Campo na UFERSA. No assentamento eles são a única 

família que produzem para a subsistência e comercialização sob os princípios 

agroecológicos.  

 

5 Considerações Finais  

A Feira Agroecológica de Mossoró ao longo da sua existência tem passado por 

momentos diversos. Atualmente, a FAM encontra-se na dinâmica de integrar mais 

produtores agroecológicos, assim como tem aumentado a procura por esse espaço de 

comercialização agroalimentar que dista da lógica dos circuitos longos de 

comercialização.  

Evidenciamos ainda que nessa modalidade de circuito curto de comercialização, 

os agricultores e agricultoras são conscientes do desafio da transição agroecológica, e 

das muitas dificuldades que enfrentam diariamente para produzir, pois a maioria tem 

terra e não tem água, faltam tecnologias que estejam voltadas para o processo de 

transição, configurando assim, a latente necessidade de ações interligadas que podem 

vir a fortalecer o processo de produção e comercialização.  

O que é evidente nesse grupo é válido ressaltar, que embora as inúmeras 

dificuldades que enfrentam para que esses alimentos estejam disponibilizados todos os 

sábados pela manhã, o que não querem é voltar atrás. Pois afirmam que não há sentido 

produzir com veneno, além do contato com o consumidor, que conforme evidenciado, 

valida muito essa experiência para os homens e mulheres que integram a Feira 

Agroecológica de Mossoró.  

 

REFERÊNCIAS 
BAPTISTA, Naidison; CAMPOS, Carlos H. Processos e dinâmicas na construção de políticas 
de convivência com o Semiárido. In: CONTI, Luiz et al (orgs.). Construindo saberes, cisternas e 
cidadania: formação para convivência com o semiárido brasileiro. IABS. Brasília, 2014.  
 
____________. Por um modelo de desenvolvimento sustentável no Semiárido. In: CONTI, Luiz 
et al. (orgs.). Construindo saberes, cisternas e cidadania: formação para convivência com o 
semiárido brasileiro. IABS. Brasília, 2014.  



1404    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
BAVA, Silvio Caccia. Circuitos Curtos de Produção e Consumo. Disponível em: 
<http://br.boell.org/sites/default/files/downloads/silvio_bava.pdf >. Acesso em: 06 mar. 2016.  
 
BELICK, Walter. Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil. Rev. Saúde e 
Sociedade.vol. 12. n.1, p. 12-20, jan-jun 2003. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome. Estruturando o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional, CAISAN, 2011.  
 
CASSARINO-PEREZ, Julian; FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. Agroecologia, 
construção social de mercados e a constituição de sistemas agroalimentares alternativos: uma 
leitura a partir da rede Ecovida de agroecologia. In: NIERDELE, Paulo André et al. (orgs.). 
Agroecologia, práticas mercado e políticas para uma nova agricultura. Curitiba: Kairós, 2013. 
 
CONTI, Irio Luiz. Segurança alimentar e nutricional. In: CONTI, Luiz et al. (orgs.). 
Construindo saberes, cisternas e cidadania: formação para convivência com o semiárido 
brasileiro. IABS. Brasília, 2014.  
 
DAROLT, M. R. Circuitos curtos de comercialização de Alimentos ecológicos: reconectando 
produtores e consumidores. In: NIERDELE, Paulo André et al. (orgs.). Agroecologia, práticas 
mercado e políticas para uma nova agricultura. Curitiba: Kairós, 2013. p.138. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn> Acesso em 22 fev. 2016. 
  
LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006.  
 
MACHADO, Altair Toledo et al.. A agrobiodiversidade com enfoque agroecológico: 
implicações conceituais e jurídicas. Embrapa Informação Tecnológica. Brasília, 2008. 
MALUF, Renato S. Segurança Alimentar e fome no Brasil – 10 anos da Cúpula Mundial de 
alimentação. CERESAN, Relatórios Técnicos, 2006.  
 
MALVEZZI, Roberto. Semi-árido - uma visão holística. Brasília: Confea, 2007. 
 
NIERDELE, Paulo André et al.(orgs.). Agroecologia, práticas mercado e políticas para uma nova 
agricultura. Curitiba: Kairós, 2013.  
 
PLOEG, Jan D. V. D. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e 
sustentabilidade na Era da Globalização. Porto Alegre. UFRGS Editora, 2008.  
 
POLLAN, Michael. Em defesa da comida: um manifesto.  Rio de Janeiro: Intríseca, 2008.  
 
ROCHA, José Camelo da. Soberania e segurança alimentar e nutricional no Semiárido. In: 
CONTI, Luiz et al. (orgs.). Construindo saberes, cisternas e cidadania: formação para 
convivência com o semiárido brasileiro. IABS. Brasília, 2014.  
 
SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o combate a seca e a convivência com o Semi-árido: 
transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Tese de Doutorado. CDS - 
Centro de Desenvolvimento Sustentável. UnB – Universidade de Brasília. 2006. 298 p. 



Atas  Proceedings    |    1405

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

 

1 

 

A INCUBADORA DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E SOLIDÁRIAS 

(ITESS/UFGD) E O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E 

PESCA NO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DA GRANDE 

DOURADOS.  

INCUBATOR OF SOCIAL TECHNOLOGIES AND SOLIDARITY 
 (ITESS / UFGD) AND THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 
AND FISHERIES IN THE TERRITORY OF THE CITIZENSHIP OF 

THE GREAT DOURADOS. 
 

LUCIMARA INÁCIO DO PRADO DA SILVA 
Mestranda em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos. 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de Ponta Porã. 
E-mail: Lucimara95@hotmail.com 

 
MARCOS ANTONIO DA SILVA 

Doutor em Integração em América Latina. Professor do curso de Ciências Sociais e do 
programa de pós-graduação em Sociologia da UFGD 
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 

E-mail: marcossilva@ufgd.edu.br 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é apresentar um balanço da ação da Incubadora de 
Tecnologias Sociais e Solidárias (ITESS/UFGD) no Desenvolvimento da Aquicultura e 
Pesca no Território da Cidadania da Grande Dourados. Neste sentido, discute diversas 
ações, como a realização de oficinas de formação cidadã e formação técnica, que 
ocorreram em tal território, abrangendo 12 municípios, com o apoio do Ministério da 
Pesca (MPA). As oficinas ocorreram nos assentamentos, local onde moram e trabalham 
os piscicultores, com a participação dos agricultores e seus familiares, discutindo as 
seguintes temáticas referentes a cidadania: gênero, cooperativismo e associativismo, 
legislação ambiental, comercialização, gestão e novas vocações produtivas. Nas oficinas 
de formação técnica além da teoria sobre manejo, foram realizados exercícios práticos 
sobre o controle da qualidade da água, doenças e monitoramento no processo produtivo. 
Essas ações ocorreram em 2013 e 2014 atingindo cerca de 92 piscicultores em todos os 
municípios do território e tiveram como resultado a formação, em 7 municípios, de 
grupos de compras e vendas coletivas, e em 1 a formação de uma associação de 
piscicultores, além da consolidação de espaços em feiras municipais para a venda do 
pescado. Este trabalho analisa tais ações utilizando a metodologia qualitativa, 
procurando discutir a efetividade de tal ação para a consolidação da cadeia produtiva do 
pescado no território, bem como a construção de uma política pública para o setor que 
contribua para o desenvolvimento regional.  

Palavras-chaves: Desenvolvimento regional; Piscicultura; Arranjo Produtivo. 
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Abstract 
The aim of this paper is to present an assessment of the action of the Incubator of Social 
and Solidarity Technologies (ITESS / UFGD) in the Development of Aquaculture and 
Fisheries in the Territory of Citizenship Grande Dourados. In this sense, we discuss 
various actions such as conducting civic education workshops and technical training, 
which took place in such a territory covering 12 municipalities, with the support of the 
Ministry of Fisheries (MPA). The workshops took place in the settlements, where they 
live and work the fish farmers, with the participation of farmers and their families, 
discussing the following issues relating to citizenship: gender, cooperatives and 
associations, environmental law, marketing, management and new productive 
vocations. In technical training workshops in addition to the management theory, 
practical exercises were carried out on the control of water quality, disease and 
monitoring the production process. These actions took place in 2013 and 2014 reaching 
about 92 fish farmers in all municipalities of the territory and have resulted in the 
formation in 7 municipalities, purchasing groups and group sales, and 1 the formation of 
a fish farm association, in addition to consolidation of spaces in municipal fairs for the 
sale of fish. This paper analyzes such actions using a qualitative methodology, seeking 
to discuss the effectiveness of such action for the consolidation of the fish sector in the 
territory, as well as the construction of a public policy for the sector to contribute to 
regional development. 
Key Words: Regional development; Pisciculture; Productive Arrangement. 

INTRODUÇÃO 

  Nos últimos anos a discussão sobre o desenvolvimento regional tem sido 

impulsionada como estratégia fundamental para a superação das assimetrias e das 

desigualdades regionais, no interior dos países e entre as nações. Tal impulso está 

associado a dois elementos, dentre outros. No âmbito acadêmico novos estudos e grupos 

de pesquisa tem ressaltado a relevância do debate sobre o desenvolvimento regional, 

como forma de aprimoramento das sociedades e destacado sua relação com a qualidade 

de vida. 

 Por outro lado, no caso brasileiro os debates sobre o modelo de 

desenvolvimento e as atuações do governo central, principalmente na última década, 

contribuíram para a intensificação de ações visando o desenvolvimento local dos 

pequenos produtores, como o projeto analisado neste texto. 

Na busca de estratégias para amenizar essas desigualdades regionais, o Mato 

Grosso do Sul, através da SEMADE1, organizou o Estado em micro2 ou mesorregiões 

                                                           
1 Fonte: http://www.semade.ms.gov.br/Perfil-MS-2014.pdf. Acesso em 17/11/2015. 
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com o objetivo de auxiliar a elaboração de políticas públicas e subsidiar estudos 

regionalizados e locais em prol de desenvolvimento. Tal divisão se fundamentou no 

perfil sócio-político-econômico do estado e considerou que o mesmo é o 6º em extensão 

territorial do país, possui na pecuária, na extração vegetal e mineral e na agricultura suas 

bases econômicas e um crescimento que, iniciado no século XIX, ocorre de forma 

desigual entre o norte e o sul do antigo estado de Mato Grosso.   

Devido ao crescimento desigual tem ocorrido política de incentivos à produção 

de diversas culturas e atividades, procurando também diversificar o perfil econômico do 

estado. Dentre elas, a piscicultura teve, em 2013 e 2014, um investimento de R$ 4,1 

bilhões em programas e ações de fomento3. Isto porque, segundo Dutra (2014) a 

piscicultura tem sido uma das culturas responsáveis pelo desenvolvimento e geração de 

renda, inclusive na Região da Grande Dourados. 

Diante disto, o Ministério da Pesca (MPA) em parceria com a Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), através da sua incubadora desenvolveu ações de 

extensão para tal o público visando capacitá-los. O intuito dessas ações era a 

capacitação dos envolvidos pelo processo educativo, localizando-os e envolvendo-os em 

formações de caráter técnico e de cidadania.  

 Neste sentido, este artigo desenvolve um balanço do projeto “Ações da 

Incubadora de Tecnologias Sociais e Solidárias (ITESS/UFGD) para o 

Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca no Território da Cidadania da Grande 

Dourados”, procurando discutir como foi o processo de apropriação do conhecimento 

sobre cooperativismo e associativismo através das oficinas de formação, orientado pela 

seguinte questão: o processo de apropriação do conhecimento pelos piscicultores e o 

surgimento de novas dinâmicas territoriais são fatores que contribuem para o 

desenvolvimento local? 

Este trabalho analisa as ações desenvolvidas no decorrer do projeto e as 

mudanças de atitudes que essas ações provocaram, procurando discutir os impactos no 

                                                                                                                                                                          
2 As microrregiões são: Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Aquidauana, Iguatemi, Três Lagoas, 
Alto Taquari, Paranaíba, Baixo Pantanal, Dourados, Nova Andradina. Fonte: 
http://www.semade.ms.gov.br/Perfil-MS-2014.pdf. Acesso em 17/11/2015. 
3Fonte:  http://www.brasil.gov.br/governo/2013/03/producao-de-pescado-no-pais-cresce. Acesso em 
31/05/2016 
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desenvolvimento local, analisando documentos, pesquisas e depoimentos dos atores 

envolvidos.  

Para tanto, está organizado da seguinte forma. Na primeira seção discute-se os 

conceitos relativos ao desenvolvimento local e cooperação; na segunda seção são 

analisadas as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da piscicultura na região; a 

terceira seção apresenta uma visão da piscicultura no Mato Grosso do Sul; e, 

finalmente, na quarta seção, são analisadas as ações, os impactos e os desafios para o 

desenvolvimento local a partir do projeto mencionado.  

1. DESENVOLVIMENTO LOCAL E COOPERAÇÃO: APROXIMAÇÕES. 

 O debate sobre desenvolvimento local foi impulsionado, no caso brasileiro pela 

promulgação da Constituição, em 1988, que passou a valorizar as dinâmicas locais e de 

territórios no desenvolvimento. Desta forma, como destaca Franco (1998) tais 

dinâmicas seriam uma nova forma de promoção do desenvolvimento, com comunidades 

mais sustentáveis, capazes de gerar trabalho e renda para suprir suas necessidades mais 

imediatas, descobrindo vocações locais e potencialidades específicas, antes 

marginalizadas, além de ampliar as relações com outros grupos no seu entorno, 

aproveitando as vantagens locais. 

Além disto, o envolvimento do território em novas dinâmicas faz surgir formas 

de organização como associações, cooperativas e grupos informais que se encontram 

para discutir e reivindicar melhorias para seu local de moradia e trabalho. Pois como 

destaca Rafestin: 

... a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do "vivido" territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens "vivem", ao mesmo 
tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 
sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate de relações 
existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há 
interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 
natureza como as relações sociais (RAFESTIN, 1993, pág. 14) 

Portanto torna-se necessário pensar o desenvolvimento local como um conjunto 

de ações, em que os maiores interessados não podem ser deixados de lado, ou seja, a 

sociedade local, pois é ela que receberá os impactos positivos e negativos desse 

processo. O envolvimento da sociedade local nas discussões, planejamento e ações é um 
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elemento primordial que pode definir o sucesso ou fracasso de tal política, sendo que 

esta deve estar fundamentada na perspectiva de que é um processo complexo de 

mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e 

social (OLIVEIRA, 2002).  

Desta forma, tal perspectiva de construção do desenvolvimento local tornará 

mais eficiente qualquer ação proposta naquele território, pois está se respeitando as 

diversidades locais e os desejos dos envolvidos.  

A partir disto, pode-se considerar também que, como aponta Singer (2003) o 

desenvolvimento só ocorre porque o homem/mulher possui sua natureza humana que 

consegue desenvolver a socialização de suas relações de trabalho. Isto permite que o 

desenvolvimento se expanda para além daquele espaço geográfico, alcançando outros 

locais ou territórios e o cooperativismo pode ser um dos instrumentos de 

desenvolvimento local e regional.  

Da mesma forma, segundo Frantz (2003) a cooperação é um acordo econômico, 

que diz respeito à produção e distribuição de bens e riquezas, mas com elementos 

sociais, culturais e políticos incorporados ao seu sentido econômico. Desta forma é 

possível perceber uma relação entre a organização e o funcionamento de uma 

cooperativa e o processo de desenvolvimento local, sendo as cooperativas reconhecidas 

como uma das formas de expressão das ações de desenvolvimento. Neste sentido, se 

compreende o que afirma Silveira ao apontar que:  

Nesse processo, é a construção do desenvolvimento local como perspectiva 
consciente para os atores diretamente envolvidos, e não como característica 
que um observador externo atribui a determinadas ações. Ou seja, mais do 
que ver “um quê de desenvolvimento local” em tal ou qual projeto, trata-se 
de reconhecer que os próprios participantes passam a perceber como 
ativamente envolvidos em dinâmicas nomeadas como desenvolvimento local 
ou territorial (SILVEIRA, 2008, p. 53). 

Assim, os atores locais conseguem perceber novas dinâmicas dentro do 

cooperativismo, entre elas a autogestão, embora desconheçam o conceito, ocorre um 

esforço para se organizar o trabalho de forma participativa, para administrar 

coletivamente os meios de produção, para partilhar os resultados econômicos 

alcançados pelo empreendimento e para ampliar os conhecimentos acerca de seu 
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funcionamento e o poder de intervenção, promovendo relações de igualdade e de 

solidariedade entre eles (CRUZ, 2006).  

No entanto há cooperativas que assumem o caráter de heterogestão. Para Singer 

(2008) a heterogestão tem como característica concentrar o comando das operações e o 

controle dos meios de produção sob o domínio de um indivíduo (o capitalista), na ideia 

de dominação não só dos meios de produção, mas também da força de trabalho, na 

busca constante de maior efetividade para extrair a maior quantidade de trabalho e 

maior eficiência, na perspectiva de que alguns são mais capazes que outros.  

Neste sentido, novas dinâmicas podem ter influência no ritmo de crescimento, 

podendo ser diferenciado devido às forças produtivas e como os recursos internos são 

utilizados. Assim o crescimento econômico ocorrerá de forma concentrada em alguns 

locais, com efeitos que podem contribuir para a expansão do seu desenvolvimento, 

atraindo recursos de áreas próximas. Pode-se dizer que as características internas de 

cada região são fatores relevantes que pode interferir nesse processo como a promoção 

humana, os aspectos econômicos, sociais, políticos e a localização do município, na 

medida em que pode ser beneficiado, ou não, pela proximidade de um grande centro 

(SOUZA, 2009). 

Para que o processo de desenvolvimento local ocorra com o envolvimento dos 

atores locais é necessário que sejam construídas políticas públicas que levem em 

consideração as dinâmicas do território, o que discutiremos a seguir.   

2. POLITÍCAS PÚBLICAS: A CONSTRUÇÃO DA EFETIVIDADE. 

 Em certos momentos, o governo brasileiro demonstrou uma preocupação com as 

disparidades regionais, principalmente nos anos de 1950, com o combate à seca no 

Nordeste4. Essas disparidades não diminuíram ao longo dos anos, mesmo com 

desmembramentos de regiões por territórios com seus conteúdos políticos que serviriam 

como instrumento para interferir no processo de desenvolvimento local. Além disto, é 

preciso considerar o que aponta Barquero (2001) ao destacar que a globalização da 

economia também globaliza os territórios e, desta forma, não se pode pensar o 
                                                           
4 Latifúndio e poder político concentrados produziram a famosa “indústrias da seca”. Trabalhadores rurais 
eram mantidos no campo através de ações assistencialistas do governo federal, como frentes de trabalho e 
distribuição de alimentos, o que evitava grandes migrações (POMPONET, 2009). 
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desenvolvimento local sem que sejam construídas políticas públicas que envolvam a 

contribuição dos elementos relativos a esse espaço para orientá-las, procurando captar 

seu potencial referente ao desenvolvimento humano ou social dessas comunidades. Ou 

seja, pensar o desenvolvimento sem levar em consideração as características e vocações 

locais pode conduzir qualquer política pública ao fracasso. 

Sendo assim, pode-se afirmar que somente as políticas públicas que nascem com 

a contribuição dos indivíduos do território conseguem traduzir as aspirações e realizar o 

interesse da população. Portanto, a interação e a colaboração entre o governo, as 

empresas, as organizações comunitárias e todas as pessoas que vivem e trabalham nesse 

território constitui-se num dos elementos da política pública e pode se traduzir em ações 

propulsoras de desenvolvimento (BARQUERO, 2001).  

Assim Considerar as dinâmicas territoriais e os indivíduos que nela participam, 

com seus sonhos e expectativas pode ser o diferencial de determinada política pública, 

pois é no território que ocorrem as relações sociais e com a natureza. Além disto, é a 

partir dessas relações que a cooperação surge como uma alternativa, em que todos os 

membros envolvidos participam de todas as etapas da produção e não havendo retenção 

do conhecimento apenas por uma pessoa ou grupo (DALLABRIDA, BECKER, 2003). 

De fato, como Cataia (2011) destaca: 

... o território sempre suscitou referências identitárias, sociais, políticas, 
jurídicas e econômicas, acalorando debates sobre nacionalidades, regiões e 
lugares, que circundados por fronteiras políticas, individualizam-se jurídica e 
politicamente (CATAIA, 2011, pág. 01 Com Ciência nº133). 

Desta forma, Santos e Silveira (2012) consideram os territórios como a extensão 

da jurisdição de governo, ou seja, um corpo político, com conteúdo que pode contribuir 

positivamente com o movimento local ou regional da sociedade ou podem atuar 

negativamente e desagregá-lo, interferindo no seu processo de desenvolvimento. 

Portanto, a construção de políticas públicas é fundamental para a efetividade de tal 

movimento e necessariamente precisa dialogar com os indivíduos do território, que 

podem ser individuais ou em organizações. Assim Bitencourt, Santolani e Corrêa (2013) 

destacam, essas organizações congregam grupos de indivíduos vinculados a algum 

propósito comum ou afinidade em seus objetivos.  
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A partir destes elementos e considerando o objeto deste trabalho, pode-se 

destacar que com a criação do Programa Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), procurou-se estimular o desenvolvimento de políticas públicas para apoiar os 

arranjos produtivos locais5, tentando reduzir as diferenças regionais e envolvendo as 

comunidades locais para a solução de seus problemas. 

 Na prática esse programa representava a possibilidade de acesso ao mercado 

brasileiro dos arranjos produtivos locais6. Sendo assim, a criação do PNDR e a 

implantação das câmaras setoriais poderia gerar uma nova dinâmica, constituindo-se 

num local onde os agentes públicos e os produtores pudessem dialogar e a traçar planos 

para o desenvolvimento de atividades produtivas que dinamizassem o território. De tal 

debate surgiu a política referente à piscicultura no estado, o que será analisado adiante. 

3. UMA VISÃO DA PISCICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL 

O Estado do Mato Grosso do Sul possui condições naturais para a atividade da 

piscicultura, visto que, o mesmo é banhado por duas grandes bacias hidrográficas, bacia 

do Rio Paraná e do Rio Paraguai, com uma biodiversidade e potencial pesqueiro que 

podem ser explorados para a geração de trabalho e renda. Possuindo um dos mais 

importantes ecossistemas do planeta, que divide-se com o Estado do Mato Grosso, 

sendo que o mesmo possui 37% e o Mato Grosso do Sul possui 63% do pantanal7. O 

estado tem uma área de 357.145,534 km2, o que representa aproximadamente 22,2% de 

toda região centro-oeste8, tendo sua localização próxima dos grandes centros 

consumidores e distribuidores do país, como os estados de São Paulo e Paraná 

(ALMEIDA, 2013). 

Nos anos 1990, o governo central, através do Ministério da Pesca passa a 

desenvolver ações de incentivo à produção, bem como o consumo de peixe, procurando 

elevar o número de produtores de pescado (MPA, 2016). Pois somente na semana santa 

o consumo de pescado no Brasil aumenta em 400%, sendo necessário para atender essa 

                                                           
5 Neste sentido, como aponta Costa e Costa: “(...) uma forma de organização industrial, cuja estrutura é 
constituída por um aglomerado de empresas – de um modo geral de pequeno e médio porte – localizadas 
territorialmente e relacionadas entre si por uma miúda divisão do trabalho” (COSTA e COSTA, 2005, 
pág. 9). 
6 Fonte: Conforme: http://www.mi.gov.br/c/document_library. Acesso em 25/05/2016. 
7 Fonte: http://www.portalpantanal.com.br/dadosgerais.html Acesso em 15/07/2016. 
8 Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php Acesso em 15/07/2016. 
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demanda promover ações de fomento e incentivo para aumentar a produção. No Mato 

Grosso do Sul esses incentivos ocorreram nas 11 microrregiões (PORTAL BRASIL, 

2013). Com isto a piscicultura teve um crescimento exponencial, como demonstra a 

tabela 1.  

E com a criação em 2002, da Câmara Técnica Setorial da piscicultura no estado, 

constituiu-se num espaço consultivo para os piscicultores, técnicos representantes das 

áreas de produção, de desenvolvimento agrário e extensão rural, meio ambiente, de 

ciência e tecnologia dos governos estadual e federal, além das universidades públicas e 

privadas e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

entre outros, que passam a dialogar em prol de melhorias na cadeia produtiva9 do 

pescado (MPA, 2016).  

A partir disto, a atividade adquire nova dinâmica, com destaque para a região da 

Grande Dourados que, em 2007, passou a contar com o maior número de produtores de 

pescado do estado, pois a piscicultura para região tem grande importância econômica e 

social, contribuindo para a geração de trabalho e renda de pequenos produtores, 

assentados rurais, comunidades indígenas (GONTIJO, et all,2005). A maioria das 

propriedades com produção de pescado tinham o tamanho da lâmina d’água menor que 

100 há, que se considera pequeno produtor e somavam 51,6 % das propriedades da 

região como demonstra a tabela abaixo. 

Tabela 1: tamanho das propriedades da região da grande Dourados 

Área total da propriedade % 
Área menor que 100 há 51,6 
Área entre 101 a 200 há 8,1 
Área entre 201 a 300 há 3,2 
Área maior que 300 há 11,3 
Não responderam 25,8 
Fonte: Núcleo estadual de APLs do MS, 2007. 

 

 A implantação do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura de Mato Grosso do Sul 

(NUPAQ), localizado na EMBRAPA de Dourados, em parceria com as instituições de 
                                                           
9 Segundo FUSCO a cadeia produtiva pode ser definida como uma “sequência de operações que leva à 
produção de bens, cuja a articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas 
existentes, sendo a relação entre os agentes tipicamente de interdependência ou de complementariedade” 
(FUSCO, apud MORVAN, 1988, pag. 25).  
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ensino e pesquisa e do governo estadual tornou-se uma opção possível para o 

aprimoramento das técnicas de manejo dessa cultura pelos pequenos produtores, visto 

que, muitos ainda desconheciam tais técnicas (MDA, 2016).  Além disto, a implantação, 

em 2003, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República 

(SEAP/PR) contribuiu para o desenvolvimento de ações de fortalecimento do setor 

(MDA, 2016). Desta forma, com a constituição desses órgãos de incentivo a 

piscicultura, também as prefeituras passaram a envolver-se nessas ações de incentivo, 

inclusive com apoio logístico e de infraestrutura. 

Apesar deste desenvolvimento institucional, os produtores ainda não estavam 

devidamente organizados, agindo de forma individual e isolada e necessitando de um 

espaço que os representasse. Neste sentido foi criada em Dourados, em 2004, a 

cooperativa de piscicultores (MS PEIXE) que, a princípio, tinha o objetivo de apoiar e 

organizar os produtores, detectando os gargalos do setor, bem como buscar resolvê-los, 

criando uma dinâmica de participação dos produtores da região (ITESS, 2014).  

Nos primeiros anos, a cooperativa contava com uma participação efetiva, 

resultando em ganhos de comercialização (feira do pescado da semana santa) e 

aquisição de equipamentos, através do apoio do MPA, para coleta da produção nas 

propriedades. Porém, ao longo dos anos, esta participação foi se reduzindo por diversos 

motivos (ITESS, 2014). Com isto os produtores de peixe do território se desarticulam e 

voltam a trabalhar de maneira individual. Apesar disto, o território ainda era 

considerado um grande produtor de pescado do estado como aponta a tabela 2. A região 

de Dourados foi responsável entre 2001 e 2002 por 62,02% do total de peixe criado em 

cativeiro de todo o estado e por 39,39% entre 1998 e 1999 (OBAPL, 2007).  

E conforme a tabela 3 abaixo, podemos observar que quase todos os municípios 

do território de Dourados possuíam áreas utilizadas para a piscicultura, no ano de 2002 

somavam 932,77 hectares de lâmina d’água, com a presença de 171 piscicultores 

(OBAPL, 2007). Os municípios que compõe o território da cidadania da Grande 

Dourados são: Juti, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória 

de Dourados, Itaporã, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.  
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Tabela 2 - Produção de peixe em cativeiro, em toneladas - safras 1998/99 2001/02 

Microrregião 
geográfica 

Produção estimada em toneladas  

 Entre 1998 /1999  % Entre 2001/2002  % 
DOURADOS 635,6 39,39 4240,4 62,02 
CAMPO GRANDE 162,8 10,09 777,8 11,38 
IGUATEMI 201,2 12,47 753,6 11,02 
ALTO TAQUARI 25,8 1,60 339,6 4,97 
BODOQUENA 37,8 2,34 219,5 3,21 
TRES LAGOAS 321,0 19,89 159,7 2,34 
AQUIDAUANA 4,8 0,30 97,1 1,42 
CASSILANDIA 10,8 0,67 82,2 1,20 
PARANAIBA 201,1 12,46 81,8 1,20 
NOVA ANDRADINA 12,7 0,79 66,3 0,97 
BAIXO PANTANAL    ------  18,6 0,27 
Total 1613,6 100 6836,60 100 
Fonte: *MS, 1999. ** BRASIL, 2003.    
(Citado por núcleo estadual de apoio as APLS -APL da piscicultura da região de 
Dourados-MS, 2007, pag. 4) 

 

A partir dessas constatações, o MPA passa a desenvolver recursos e programas 

no território da grande Dourados, com o objetivo de organizar a cadeia produtiva e 

ampliar sua produção. Para tanto essa ampliação somente poderia ocorrer com políticas 

de incentivo a organização e formação de cooperativas entre os produtores (MPA, 

2016). 

 

MUNICIPIOS Nº PISCICULTORES LÂMINA D'AGUA ( há)Nº PISCICULTORESLÂMINA D'AGUA ( há)
CAARAPO 6 2,3 6 3,8
DOURADOS 59 136 97 441,45
DOURADINA 16 52 14 46,87
FATIMA DO SUL 16 5,8 13 26,05
ITAPORA 13 266,6 13 328,7
JUTI 2 0,7 4 2,89
NOVA ALVORADO DO SUL... .. 6 29,3
RIO BRILHANTE 16 15,5 13 49,4
VICENTINA 4 3,4 5 4,31
DEODAPOLIS
GLORIA DE DOURADOS
JATEI
TOTAL 132 482,3 171 932,77
Fonte: *MATO GROSSO DO SUL, 1999. ** BRASIL, 2003.
(citado por nucleo estadual de apoio as APLS -APL da piscicultura da região de Dourados-MS, 2007)
Elaboração da autora.

ENTRE 1998 E 1999 ENTRE 2001 e 2002
Tabela 3. Número de piscicultores e área de lâmina d´agua  na Região de Dourados  periodo 1998/99 e 2001/02
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No ano 2007, o MPA, apontava a existência de 288 propriedades da agricultura 

familiar com tanques de piscicultura, um aumento de 117 novas propriedades desde 

2002, formando a maior área de lâmina d´agua do estado. Mas como os dados estavam 

desatualizados foi necessária a realização de um novo estudo que, inclusive, iria apontar 

a viabilidade de implantação de um centro de piscicultura experimental, treinamento e 

difusão da tecnologia na região (ITESS, 2014). 

Desta forma, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado no território vem 

ocorrendo com destaque ao aumento da produção e a constatação da existência de 

limitações que poderiam ser superadas por políticas efetivas e contínuas. Para isto, seria 

fundamental a localização desses produtores e sua organização, o que passa a ocorrer 

em 2013 com o desenvolvimento de um projeto, em parceria entre o MPA e a ITESS 

(UFGD), com o objetivo de desenvolver atividades de fortalecimento dos grupos de 

piscicultores da região e organização de cooperativas. A seguir, discutiremos tais ações 

e seus impactos.  

4. PISCICULTURA: AÇÕES E DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL. 

As ações de extensão universitária realizadas pela Incubadora de Tecnologias Sociais e 

Solidárias (ITESS/UFGD), em parceria com o MPA, visavam o fortalecimento da 

organização e produção dos piscicultores no território, através da inclusão de novos 

indivíduos e práticas (ITESS, 2014)10. 

A primeira ação da equipe foi a realização de um diagnóstico inicial sobre a 

realidade dos piscicultores. Tal diagnóstico foi realizado em visitas aos doze (12) 

municípios contemplados no projeto, que apontaram que os principais problemas para o 

desenvolvimento da cadeia do pescado eram relacionados à logística (falta de transporte 

adequado, distância do local de produção ao local de venda) e a ausência de frigoríficos 

ou monopólio dos mesmos que interferiam na formação dos preços e limitavam o poder 

de negociação dos piscicultores, dentre outros. Constatou-se que havia uma disposição 

dos pequenos produtores em fornecer informações bem como a falta de assistência 

técnica ou formação adequada, obrigando os mesmos a produzissem mais por indução 
                                                           
10 Com a parceria firmada para realização do projeto entre ITESS/UFGD e MPA, as ações passam a 
ocorrer com uma equipe formada com dois professores e quatro bolsistas, além da parceria com 
professores das áreas biológicas e agrárias e equipe de apoio que correspondia aos funcionários da 
universidade lotados na ITESS. 
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do que propriamente pelo conhecimento. O diagnóstico apontou, ainda, que o comércio 

direto ao consumidor antes realizado nas feiras populares das cidades passara a 

encontrar dificuldades, pois os processos legais da vigilância sanitária 

(acondicionamento dos produtos e procedência) e documentação necessária dificultaram 

o acesso desses produtores ao mercado local.  

Diante disto, após o reconhecimento das necessidades pertinentes entre os 

produtores as ações de extensão foram construídas com o envolvimento dos atores 

locais. Para isto, foram constituídas duas frentes relacionadas a oficinas técnicas e 

oficinas de cidadania com as seguintes temáticas: economia solidária, cooperativismo, 

gênero, sustentabilidade, cadeias produtivas e legislação ambiental. A realização das 

oficinas temáticas ocorreu na maioria dos municípios do território e culminaram com 

fóruns de debate e discussão acerca da piscicultura, constituindo-se num momento de 

troca de experiências e fortalecimento de iniciativas relacionadas ao arranjo produtivo.

 Além disto, através da realização das oficinas surgiram os desafios relacionados 

à organização, pois os produtores desenvolviam todo o processo de produção e 

comercialização de forma individual, com dificuldades para encontrar compradores, 

tornando-se reféns do preço indicado pelos atravessadores. A partir disto, surgiu a 

demanda, encaminhada ao MPA, para a construção de um plano de sustentabilidade 

envolvendo o desenvolvimento de associações e/ou cooperativas que pudessem 

contribuir para o aprimoramento técnico relativo à produção e à comercialização. Desta 

forma, as oficinas temáticas passaram a destacar modelos de organização cooperativa e 

informações essenciais para que tal processo pudesse se consolidar (ITESS, 2014). 

Desta forma, as ações embasadas na participação dos produtores de cada munícipio, 

com apoio dos agentes locais de desenvolvimento (AGRAER11 e prefeituras), foram 

importante para o levantamento de demandas e para o resgaste da autoestima dos atores 

                                                           
11 Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul (AGRAER), foi 
denominada pela lei 3345 do ano de 2006, passando de Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão 
Rural, para Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a qual compete a definição das 
políticas e a coordenação da implementação nas atividades de assistência técnica, extensão rural, pesquisa 
e outros serviços ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento, da agricultura e pecuária, destinadas 
aos produtores rurais, com prioridade para os agricultores familiares: agricultores tradicionais, assentados, 
indígenas, quilombolas, pescadores e aqüicultores. Fonte: http://www.agraer.ms.gov.br/ Acesso em 
22/07/2016. 
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envolvidos, contribuindo para uma nova dinâmica organizacional no território e a 

ampliação das ações produtivas relacionadas ao pescado.    

A metodologia que foi utilizada para aproximação dos produtores e definição 

dos rumos das ações fundamentava-se numa perspectiva dialógica, oriundas de reuniões 

em que a voz principal era do participante pois, como ressalta Oliveira (2002), é 

necessário envolver os atores nas discussões e planejamento para obter sucesso no 

desenvolvimento, já que o processo de mudanças e transformações de ordem 

econômica, política, e principalmente humana e social é complexo e interativo.  

Esse envolvimento dos atores refletiu-se em novas dinâmicas de trocas de 

saberes que ampliaram os horizontes e temas para além das questões técnicas. Neste 

sentido vale destacar o depoimento registrado na ata do projeto da Sra. Erondina 

Ferreira Mendonça, do Assentamento Margarida Alves em Rio Brilhante, ao apontar 

que: 

Essas reuniões estão sendo muito boas, porque aqui o pessoal fica 
entendendo um pouco mais sobre como atuar numa associação e ainda como 
é o processo de criação de peixes, a gente conversa mais, já estamos até 
comprando ração juntos, assim conseguimos um preço melhor e eles vem 
trazer aqui no assentamento (ATA PROJETO ITESS/UFGD, 2014, pág. 21). 

  O impacto das oficinas era refletido no novo olhar dos envolvidos nessas ações 

e ao dinamizar as relações dos produtores dentro do seu espaço, ou seja, nos 

assentamentos e nas cidades. Havia um engajamento dos participantes em divulgar o 

que ocorria nessas formações, atraindo novos participantes, o que fortaleceu os aspectos 

organizacionais. Ainda a manutenção de datas, previamente combinadas, significava 

respeito aos indivíduos envolvidos e a dinâmica de trabalho (ITESS, 2014).  Outro 

desafio pertinente desse arranjo produtivo, constatado nas entrevistas dos piscicultores 

(92 participantes), era relativo à necessidade de políticas públicas de acesso a crédito e 

fortalecimento da produção e comercialização. Essa constatação conduziu a realização 

das oficinas sobre tais temas, contribuindo para o empoderamento dos envolvidos e nas 

demandas ao poder público local para o desenvolvimento de ações e políticas que 

pudessem atendê-las satisfatoriamente (ITESS, 2014). 

Considerando que um dos objetivos dessas ações propostas foi localizar e 

organizar os piscicultores nos municípios, as ações se desenvolveram em quase todo o 
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território, como demonstra a tabela 4, com o envolvimento de um número razoável de 

participantes. Vale mencionar que o município de Dourados, lugar que já sediava a 

cooperativa MSPEIXE, não foi beneficiado pelas ações devido a dificuldades de 

trabalho conjunto com à organização mencionada, relativos as questões de concepções e 

gestão e outros problemas internos que a mesma enfrentava. Desta forma, procurou-se 

destacar a promoção de ações de formação e organização dos piscicultores nos 

municípios no entorno de Dourados (ITESS, 2014).  

Dentre os desafios relativos à participação dos produtores pode-se destacar que a 

falta de informações, a desconfiança e a desesperança de alguns ocasionada pela falta de 

continuidade de ações anteriores impactou tal projeto. Neste sentido, os piscicultores 

relataram que casos anteriores de ações de extensão foram pontuais e realizadas sem 

considerar as especificidades do local e sem haver o devido retorno, o que criou 

barreiras para a execução desta nova atividade.  

 

Outro desafio refere-se ao fato de que a produção de peixe constitui-se, para 

muitos, em um complemento a renda ou uma atividade relacionada ao autoconsumo, o 

que dificulta as ações relativas à manutenção e comercialização da sua produção. Neste 

sentido, observou-se inúmeros produtores que trabalhavam na sua propriedade em 

horários noturnos e em fins de semana, o que dificulta o aprimoramento e a observância 

Tabela 4 - Piscicultores atingidos pelo Projeto ITESS/UFGD

Municipio Número de piscicultores
Rio Brilhante 17
Itaporã 12
Caarapó 17
Deodapólis 17
Gloria de Dourados 15
Nova Alvorada do Sul 7
Douradina 7
Jatei 0
Vicentina 0
Fatima do Sul 0
Dourados não tiveram atividade no projeto
Total 92
Fonte: ITESS/UFGD (2014). Elaboração da autora.

nos anos de 2013 e 2014.
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de questões técnicas ou inviabiliza, inclusive, a participação em ações cooperativas. Em 

suma, se a participação é fundamental para as ações de desenvolvimentos é necessária a 

criação de mecanismos e espaços que permitam que o envolvimento dos indivíduos 

possa ocorrer (ITESS, 2014). 

Entretanto, mesmo com inúmeros desafios, o resultado das oficinas pode ser 

considerado pertinente, no sentido de promoção de novas dinâmicas territoriais devido a 

emergência de diversos grupos informais e de ações relativas à compra e venda 

coletivas, em que os produtores puderam adquirir insumos e vender o pescado sem a 

necessidade de um atravessador que, até então, obtinha a maior parte dos dividendos 

(ITESS, 2014). E a partir de tal projeto constata-se que os desafios foram (e são) 

enormes para o arranjo produtivo no território, como pode-se ver nos resultados, o 

número dos piscicultores atingidos pelo projeto não reflete a totalidade dos piscicultores 

do território, visto que, o município de Dourados, pelos motivos destacados no trabalho 

não foram atingidos pelas ações do projeto. 

Dos locais onde as ações foram realizadas, pode-se destacar que em 

determinados municípios o poder público disponibilizou técnicos e infraestrutura para 

os assentamentos ampliando a produção de peixe, como em Rio Brilhante no 

Assentamento Margarida Alves. Já no município de Itaporã os produtores organizaram 

uma associação de piscicultores e conseguiram a doação pela prefeitura de um terreno 

para construção do espaço para abate e comercialização do pescado. Em Glória de 

Dourados, os produtores formaram grupos de compra e venda coletivas12. Desta forma, 

considerando que em muitos locais ocorreu o desenvolvimento de ações cooperativas, 

podemos observar que, como em Singer (2003), quando o indivíduo recebe um impulso 

ao desenvolvimento, o mesmo irá ocorrer, indo além do espaço geográfico onde se 

encontra o indivíduo, sendo este instrumento de desenvolvimento local e regional.  

 Em suma, um balanço desta ação revela que atividades que promovam o 

desenvolvimento, sejam elas pontuais ou não, são importantes enquanto propulsoras de 

novas dinâmicas territoriais, sendo os indivíduos locais a célula mais importante, pois é 

a partir do diálogo com o território, levando em consideração suas demandas e suas 

vocações regionais que é possível a construir políticas efetivas em prol do 

                                                           
12 Fonte: Observações anotadas em ata, ITESS/UFGD, 2014. 
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desenvolvimento local sustentável. Porém destaca-se a importância da participação dos 

atores locais como impulso para o desenvolvimento, através da educação e mobilização, 

e o envolvimento dos agentes públicos locais como fundamentais para o 

aprofundamento ou retrocesso em tais políticas. Este diálogo permanente entre os 

agentes locais e os indivíduos deve conduzir as ações perenes para que o 

desenvolvimento local se consolide e minimize as assimetrias e diferenças regionais.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento local tem sido impulsionado como estratégia fundamental 

para superar as assimetrias e as desigualdades regionais como para despertar as 

potencialidades de um estado ou região. O apoio das políticas públicas e ações de 

fomento e formação para os indivíduos envolvidos na geração de trabalho e renda do 

território, respeitando a diversidade local, são fundamentais para a efetividade de 

políticas de desenvolvimento. 

Neste trabalho, como procuramos demonstrar, o impulso as ações e atividades 

relativas ao pescado foi importante para a ampliação da produção de peixes na região e 

para as políticas de diversificação do consumo que foram impulsionadas nos últimos 

anos. Sendo assim, ao discutirmos as ações propulsoras do desenvolvimento da cadeia 

de pesca no território da Grande Dourados, procuramos demonstrar sua potencialidade e 

limites. Para tanto, partindo de um diagnóstico inicial tal projeto aponta a necessidade 

de aprimoramento técnico e cidadão para a consolidação de políticas públicas que 

induzam o desenvolvimento local. Como foi destacado pelos autores discutidos, para 

que ocorra o sucesso ou fracasso de determinadas políticas públicas é necessário o 

envolvimento dos indivíduos do local ou território no processo de formulação, 

implementação, manutenção e avaliação de tais políticas. Neste sentido, a troca de 

saberes entre os indivíduos envolvidos nas oficinas foi importante para o 

amadurecimento dos mesmos em relação à importância da organização, da elaboração 

de demandas ao poder público e de ações efetivas em prol das ações, através de 

cooperativas ou associações. Essa mudança de comportamento é interessante quando se 

pensa em desenvolvimento local, pois o empoderamento dos atores é fundamental para 

a efetividade de tais políticas e o desenvolvimento local continuado.  
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Em suma, a valorização e multiplicação de ações de fomento aos arranjos 

produtivos, como as ações de extensão promovidas pela ITESS/UFGD em parceria com 

o MPA resultaram na percepção dos potenciais (e debilidades) da cadeia produtiva 

relativa ao pescado como condição fundamental para o desenvolvimento local que 

promova renda e minimize as desigualdades, regionais ou sociais. A continuidade e 

aprofundamento de tal política é condição primordial para que o impulso ao 

desenvolvimento local prospere e adquira uma dinâmica sustentável, impactando 

positivamente toda a região.  
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RESUMO
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, como uma das ações 
estratégicas do Programa Fome Zero, tem como objetivos: fortalecer a agricultura 
familiar (AF) e reduzir os índices de insegurança alimentar e nutricional das 
comunidades mais carentes, além de incrementar a dinâmica econômica dos municípios 
e promover a inclusão de diferentes comunidades. O PAA teve início no ano de 2009, 
quando o programa passou a ser operacionalizado pelo Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA) na modalidade Compra Direta com Doação Simultânea em 11 
municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e, até junho de 2016, a
ação do programa evoluiu para 127 municípios. Nesse período (2009 a março de 2016),
4792 agricultores forneceram ao PAA 7.936.662,36 kg de alimentos que foram doados a 
595 entidades sociais assistenciais diferentes, beneficiando mais de 154.000 pessoas 
com refeições regulares. O papel do IPA em Pernambuco (enquanto instituição pública 
de Assistência Técnica de Extensão Rural (ATER) e pesquisa agropecuária) é o de 
realizar um trabalho que vise à sustentabilidade da AF, promovendo a sua inclusão 
social e econômica. O PAA, nesse aspecto, funciona como “mercado de entrada” e tem 
por objetivo possibilitar novas oportunidades aos agricultores fornecedores. O presente 
estudo propôs-se a realizar um diagnóstico da AF, tendo como recorte os agricultores 
fornecedores do PAA, e a partir daí, propor intervenções no sentido de qualificar as 
unidades produtivas. Em face dos resultados obtidos, constatou-se a necessidade de 
iniciar uma abordagem visando fomentar o empreendedorismo na AF a partir de ações 
continuadas de capacitação (profissionalização dos processos produtivos e gestão de 
negócios), com vistas à inclusão produtiva dos agricultores familiares nos mercados 
institucionais e convencionais, atendendo as exigências quanto à produção de alimentos 
seguros e de forma sustentável.
Palavras-chave: interesse socioeconômico, segurança alimentar, desenvolvimento rural.
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ABSTRACT
The Food Acquisition Program (FAP), created in 2003 as one of the strategic actions of 
the Zero Hunger Program, aims to: strengthen family farmers (FF) and reduce levels of 
food and nutrition insecurity of the poorest communities besides to increase the 
economic dynamics of cities and promote the inclusion of different communities. The 
FAP began in 2009, when the program started to be operationalized by the Agronomic 
Institute of Pernambuco (IPA) in the form Direct Purchase with Simultaneous Donation 
in 11 municipalities with the lowest Human Development Index (HDI), until june 2016, 
the program of action has evolved into 127 municipalities. During this period (2009 to
march 2016) 4,792 farmers provided the FAP 7,936,662.36 kg of food were donated to 
653 different care partners entities, benefiting about 154,000 people with regular meals. 
The role of the IPA in Pernambuco (as a public institution Assistance Rural Extension 
Technique (ATER) and agricultural research) is to accomplish a work aimed at the 
sustainability of FF, promoting their social and economic inclusion. The FAP in this 
respect acts as "input market" and intend to enable new opportunities for suppliers 
farmers. This study aimed to perform out a diagnosis of FF, with the crop the farmers 
supplying the FAP, and from there, propose interventions to qualify the production 
units. In light of the obtained results, there was the need to initiate an approach directed 
promoting entrepreneurship in FF from continuing training actions (professionalization 
of production processes and business management), with a view to productive inclusion 
of family farmers in the institutional and conventional markets, meeting the 
requirements for the production of safe food and sustainable manner.
Keywords: socioeconomic interests, food security, rural development.

INTRODUÇÃO
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – (Silva, 2011) relata que somente 25% do 

volume de crédito agrícola são captados pela agricultura familiar (AF), entretanto, a 

mesma é responsável por assegurar 75% do total dos empregos rurais e pelo 

fornecimento de 70% dos alimentos que chegam às mesas brasileiras. Apesar do 

potencial demonstrado, a agricultura de base familiar apresenta uma defasagem 

tecnológica, salvo exceções, em relação à agricultura tradicional, o que compromete os 

ganhos de produção e produtividade, fato também abordado por Albiero (2015) quanto 

à agricultura familiar, pois são detentores de pequenas áreas, e conseqüentemente 

necessitam de tecnologias (de produção e manejo) que visem aproveitar melhor a terra

Além disso, é importante ressaltar que a comercialização da produção trata-se de um 

gargalo determinante para a estagnação da atividade, principalmente no nordeste 

brasileiro, onde o histórico das organizações de produtores (associações, cooperativas, 

etc), a despeito dos esforços empreendidos, tem sido irrelevante para reverter esse 



Atas  Proceedings    |    1427

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

3 
 

quadro, pois geralmente o escoamento da produção é feita por “atravessadores” ou 

intermediários locais (Dias et al., 2013).

Outro dado que contribui para a elaboração de políticas públicas para a AF, é a 

predominância do número de estabelecimentos rurais existentes no Brasil. Em 

Pernambuco 90% do total (275.000 propriedades) são da agricultura familiar. Por outro 

lado, a diminuição da população rural nos municípios, que atualmente representa 19,8% 

do total do estado (França et al., 2009) é um fator preocupante, pois repercute na 

composição econômica do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, com relação ao setor 

primário, que está em torno de 10% e deste, apenas 2,5% é da AF Esse cenário 

demonstra, dessa forma, a relevância e a urgência de se formularem políticas com vistas 

a superar os principais problemas detectados: a dificuldade de acesso a terra, 

comercialização da produção, descapitalização e êxodo rural. Dentre as políticas 

públicas implementadas, destacamos a criação dos mercados institucionais, que 

proporcionam oportunidades para os empreendimentos da AF e a economia solidária, 

com possibilidade de diversificar e comercializar os seus produtos a preço justo, além 

de visar o fortalecimento dos processos sociais.

OS MERCADOS INSTITUCIONAIS 
Como foi mencionado anteriormente, a comercialização e o acesso aos mercados 

apresentam-se entre as s principais dificuldades para a viabilização dos 

empreendimentos da AF. Diante disso, criaram-se os mercados institucionais, quando 

surgiu o PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que, 

combinados constituem, uma das maiores iniciativas de compra institucional de 

alimentos do mundo, e priorizam a aquisição de alimentos produzidos por agricultores 

familiares. O PAA foi criado 2003 (Lei 10.696) e atualizado pela Lei 12.512, de 

14/10/11, regulamentado pelo Decreto 7.775, de 4/07/12 e trata-se de uma política 

pública de articulação, entre produção, comercialização e consumo, que tem como 

principais funções: a compra direta da produção familiar (sem licitação e com preços de 

referência), e a doação desses alimentos para as populações em situação de insegurança 

alimentar. O programa conta com seis modalidades: compra direta da AF com doação 

simultânea; formação de estoques pela AF; compra direta da AF; incentivo à produção e 

ao consumo do leite; e compra institucional. Na modalidade, compra direta com doação 
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simultânea, operacionalizada pelo IPA e objeto deste estudo, o valor máximo atual que 

os agricultores familiares podem fornecer é de R$ 6.500,00 por unidade familiar/ano. A 

Organização das Nações Unidas – ONU, contabilizou que em dez anos, através do 

PAA, mais de três milhões de toneladas de alimentos foram adquiridos de 

aproximadamente 200 mil agricultores familiares (CEPAL, 2002).

Enquanto política de desenvolvimento da agricultura e de impacto nos indicadores 

sociais, o PAA busca aliar a necessidade de geração de trabalho e renda aos 

trabalhadores rurais com a garantia da segurança alimentar às populações mais 

vulneráveis do país. De acordo com Zimmermann (2007), dentre os impactos diretos 

destacam-se as receitas de comercialização dos produtos e a regulação do mercado, ao 

garantir um preço mínimo aos agricultores familiares. Outros benefícios observados 

são: a organização/ planejamento da oferta e a adequação as exigências sanitárias e de 

mercado.

A criação dos mercados institucionais garantiu à comercialização de parte da produção 

da agricultura familiar, favorecendo assim, o surgimento de novos e/ou a modernização

dos empreendimentos familiares tradicionais, em face da geração de um capital de giro 

que possibilitou o reinvestimento nas unidades produtoras, já que, na sua maioria, o 

trabalho e a administração de capitais gira dentro da própria familiar (Fernandes, 2014).

Entretanto, apesar da AF ter como ponto relevante sua capacidade de adaptação para 

atender as demandas dos mercados (institucionais e formais), os agricultores enfrentam 

muitas adversidades para a inserção de seus produtos (beneficiados ou in natura), face 

às exigências quanto à adequação técnico-gerencial, regularização tributária, sanitária e 

jurídica. Nesse contexto, constata-se, pois, a necessidade do agricultor integrar seus 

produtos nas agroindústrias como uma das possibilidades de inserção nos mercados, 

como elemento a favorecer a criação de novos empreendimentos ou o soerguimento dos 

tradicionais, já consolidados e que buscam agregar valor à produção.

O EMPREENDEDORISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR
Dentre os principais problemas identificados, para o desenvolvimento da agricultura

familiar no Brasil, está o processo educacional formal, cujos resultados estão entre os 

piores da América Latina (CEPAL, 2002) e está completamente desvinculado do olhar 

empreendedor, dissociando o trabalho do conhecimento o que, conseqüentemente, eleva 
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os números de agricultores com pouca ou nenhuma instrução. Não obstante, a 

modernização da agricultura acentuou a diferenciação social, gerando um novo modelo 

no campo, onde a agricultura tecnológica (agronegócio) se distancia da típica 

agricultura familiar, cujos sistemas produtivos, principalmente no Nordeste, carecem de 

recursos técnicos e financeiros para sua viabilização, perpetuando o status quo, onde 

imperam a produção de subsistência e, a venda do excedente para o atravessador. Tal

situação contribuiu fortemente para o fluxo migratório campo-cidade, principalmente 

dos jovens, levando a um esvaziamento das zonas rurais, hoje povoada, em grande 

parte, por populações envelhecidas, cuja renda principal advém de aposentadorias 

rurais. Nesse contexto, vislumbra-se como essencial o papel da organização social, que 

deverá ser construída a partir de variáveis que consolidem essa cola social: como o 

espaço territorial, os valores culturais e teias econômicas semelhantes. Tal proximidade 

social, como afirma, permite uma forma de coordenação entre os agricultores, pois são 

capazes de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de convertê-lo 

em base para empreendimentos inovadores. Nessa circunstância, torna-se essencial a 

apropriação, o domínio e a conquista de ações e bens como a educação, saúde, 

informação, assistência técnica e pesquisa científica, que permitam a construção de 

redes de articulação e parcerias que promovam a alteração desse cenário.

No entanto, o empreendedorismo na agricultura familiar esbarra no conservadorismo da 

educação formal e na cultura familiar, que afastam as chances de desenvolvimento do 

setor, de forma mais rápida. Para tanto, é imperioso que se elaborem políticas públicas 

que facilitem e priorizem o acesso desses aos programas e políticas de produção e 

comercialização, bem como às capacitações e ao crédito rural. É importante frisar que a 

agricultura familiar tem uma grande representatividade na produção de alimentos 

consumidos no mercado interno do país, além de apresentar um grande impacto social, 

quer pela geração de trabalho e renda, ou por proporcionar uma melhor distribuição da 

população no território brasileiro, fixando o agricultor e seus familiares no campo, 

levando assim a uma diminuição no contingente populacional urbano e, 

conseqüentemente, a uma redução nos índices de violência e desemprego.

Diante do exposto, observa-se que uma das principais formas de incentivar a agricultura

familiar é através de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento rural e 

forneçam subsídios às famílias produtoras, para que elas possam aprimorar seus 
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processos produtivos e viabilizar a entrega de seus produtos (“in natura” ou 

processados), mediante um desenvolvimento ordenado e sustentável, que contribua para 

a diversidade da agricultura familiar, a redução das desigualdades e também o apoio à 

gestão e definição de escala da produção.

IMPLANTAÇÃO DO PAA PELO IPA
O Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, por ser uma instituição pública voltada 

para a pesquisa, desenvolvimento e produção de bens e serviços agropecuários, 

atividade de infra-hídrica, assistência técnica e extensão rural (ATER), e por apresentar 

uma capilaridade geográfica extensa, com escritórios em cerca de 95% do território 

estadual,  apresenta-se como um importante agente a operacionalizar as principais 

políticas públicas voltadas para a agricultura. Em face disso, em 2009 iniciou-se a 

implantação do PAA, nos 11 municípios com os menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH), e, dado o sucesso do programa, em 2016 atingiu-se 127 municípios

operacionalizando o PAA, em Pernambuco. 

O papel do IPA em Pernambuco (PE) é o de propor a realização de um trabalho que vise 

à sustentabilidade da agricultura familiar, promovendo a sua inclusão social e 

econômica. O PAA, nessa lógica, funciona como “mercado de entrada” e tem por 

objetivo possibilitar novas oportunidades aos agricultores fornecedores. À luz dessas 

constatações, observou-se a necessidade de estimular o empreendedorismo na AF a

partir de ações continuadas com vistas à sua profissionalização e gestão de negócios, na 

perspectiva da inclusão produtiva dos agricultores familiares nos novos mercados, 

atendendo as exigências quanto à produção de alimentos seguros e de forma sustentável.

Com base na experiência adquirida pelo IPA, no âmbito da pesquisa e da ATER, foram 

utilizadas metodologias de abordagem, que favoreceram o planejamento participativo e 

a construção de saberes de forma coletiva, tendo assim, obtidos resultados promissores

na execução do PAA, os quais foram determinantes a articulação com os parceiros, 

como a sociedade civil organizada e o poder público: prefeituras municipais (pessoal de 

apoio e centrais de recebimento e distribuição); vigilância sanitária municipal e estadual 

(fiscalizar os produtos de origem animal e vegetal), além das instituições que 

possibilitam as qualificações dos agricultores familiares e entidades.



Atas  Proceedings    |    1431

 Agroecologia e inserção produtiva, comercial e social na construção e reconstrução de territórios rurais  P04

7 
 

É importante destacar que, no PAA, existem dois tipos de público beneficiário: a) 

Fornecedor: Agricultores e agricultores familiares, prioritariamente detentores da 

Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP (tipo “B”), que, normalmente, apresenta baixo 

índice de adoção de tecnologia e informação nos seus sistemas produtivos, bem como 

baixa escolaridade. b) Consumidor: diante das condições econômicas e estruturais dos 

municípios, cerca de 60% das entidades, beneficiadas em PE, são escolas e creches. Tal 

fato se dá por ser limitada a rede socioassistencial que contemplem infra-estrutura para 

preparo e distribuição das refeições. 

Quanto aos resultados obtidos no período estudado e observado (maio/2015 à 

Junho/16), foram cadastrados 4.792 agricultores, que forneceram 3.637.257,81 kg de 

alimentos que, por sua vez, foram doados a 595 entidades sócios assistenciais 

diferentes, beneficiando cerca de 168.000 pessoas, em situação de vulnerabilidade, com 

refeições regulares; os impactos gerados foram além do incremento de renda dos 

agricultores fornecedores atingindo, no mesmo grau de importância, os indicadores de 

saúde e a freqüência escolar, impulsionados pela oferta de alimentos oriundos da 

produção local da AF, enriquecendo as dietas das instituições e fortalecendo a cultura 

gastronômica regional. 

RESULTADOS OBTIDOS

Entre 2009 e junho de 2016 foram investidos R$ 48.868.129,76 para a aquisição e 

doação de 9.989.598,48 kg de alimentos, de quase 5.000 agricultores familiares, em 127 

municípios do estado de Pernambuco (PE), distribuídos em todas as regiões de 

desenvolvimento (Tabela 1), proporcionando um acréscimo de renda médio em torno de

25% sobre os ganhos dos agricultores. No que concerne às receitas obtidas, constatou-se 

que, no período de maio de 2015 a junho de 2016, o ganho médio por agricultor 

vinculado ao programa (em um total de 4792) alcançou R$ 3.594,51, repercutindo no

acréscimo de 25% da renda declarada pelos agricultores enquadrados na declaração de 

aptidão ao Pronaf (DAP) na categoria 1.9.2, cuja renda média anual oriunda da 

agricultura é de até R$ 20.000,00/ano e que representa cerca de 70% dos agricultores 

fornecedores do programa em PE.
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Tabela 1: Receitas/Agricultor Fornecedor (Maio/2015 à Junho/2016)

REGIÃO DE 
DESENVOLVIMENTO

Nº 
Agricultores KG R$

Ganho
médio 
(R$) /

produtor
Região Metropolitana 150 171.606,04 564.022,80 3.760,15

Agreste Central 501 388.431,73 2.101.820,04 4.195,25

Agreste Meridional 1.088 626.014,41 3.294.727,45 3.028,24

Agreste Setentrional 155 70.789,89 466.927,31 3.012,43

Mata Norte 133 102.625,48 435.241,88 3.272,50

Mata Sul 563 593.114,95 2.290.304,64 4.068,04

Sertão Central 45 26.577,00 156.085,00 3.468,56

Sertão de Itaparica 326 243.284,36 878.475,69 2.694,71

Sertão do Araripe 198 80.174,81 611.368,48 3.087,72

Sertão do Moxotó 291 353.999,06 1.185.143,09 4.072,66

Sertão do Pajeú 904 488.823,07 3.359.803,81 3.716,60

Sertão do São Francisco 438 491.817,01 1.880.991,55 4.294,50

TOTAIS 4792 3.637.257,81 17.224.911,74 3.594,51

Quanto ao público assistido, beneficiário consumidor dos produtos doados às entidades 

socioassistenciais, observou-se um aumento de aproximadamente 480% com relação ao 

primeiro ano, passando de 26.488 (em 2009) para mais de 168.000 pessoas atendidas 

até junho de 2016 (Tabela 2). Neste ano, os esforços concentram-se, ainda, na 

qualificação de entidades, procurando capacitá-las quanto ao manuseio, 

armazenamento, preparo, e conservação dos alimentos. Além disso, cada município 

disponibiliza um profissional de Nutrição para formular uma dieta com os produtos 

disponibilizados.

No tocante aos produtos adquiridos e doados, no período de maio de 2015 a março de 

2016, 61,55% (1.825.967,38 kg) foi de produtos in natura (vegetal e animal), o que 

representou 55,54% dos valores financeiros desembolsados. Por outro lado, no que se 

refere aos produtos processados foram fornecidos 1.140.456,56 kg (38,45 % do volume) 

correspondendo a 44,46% do volume financeiro (R$ 6.544.715,03). Observe-se, no 

entanto, a pequena participação dos produtos oriundos de sistemas orgânicos 
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formalizados (Tabela 3 e 4); os resultados pífios decorrem, entre outros fatores, pela 

dificuldade dos produtores obterem a sua certificação, o que lhes garante um bônus de 

30% sobre o preço da tabela. Ressalte-se, no entanto, o esforço institucional, com bons 

resultados, de se ampliar a gama de produtores em transição agro ecológica havendo, 

porém, a necessidade de se promover a facilitação para obtenção da certificação dos 

cultivos.

Tabela 2: Público Beneficiário (Maio 2015 à Junho 2016)
REGIÃO DE 

DESENVOLVIMENTO

MUNICÍPIOS 

( Nº)

Nº 

Agricultores

Nº 

Entidades
Beneficiários

Região Metropolitana 6 150 25 4.050

Agreste Central 17 501 64 23.600

Agreste Meridional 23 1.088 134 36.750

Agreste Setentrional 9 155 32 5.810

Mata Norte 8 133 21 3.950

Mata Sul 22 563 84 19.877

Sertão Central 3 45 17 1.800

Sertão de Itaparica 5 326 28 6.050

Sertão do Araripe 6 198 38 5.400

Sertão do Moxoto 6 291 44 11.100

Sertão do Pajeú 16 904 79 23.600

Sertão do São Francisco 6 438 29 26.542

TOTAIS 127 4.792 595 168.529

Tabela 3- Resultados dos Produtos Adquiridos e Doados pelo Programa (PAA)

PRODUTOS TIPO 
SISTEMA

Nº 
PRODUTOS

PRODUTO
VALOR (R$) (KG)

Origem Vegetal Convencional 67 6.567.785,70 2.180.789,79
Origem Vegetal Orgânico 7 22.612,72 4.751,10
Origem Animal Convencional 9 4.052.538,73 322.418,30
Processados Convencional 45 4.077.740,23 458.464,75

TOTAIS 128 14.720.677,38 2.966.423,94
Período: maio/2015 a março/2016
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Constatam-se, ainda, o grande peso, quanto ao valor, dos produtos de origem animal 

(carnes e ovos), atividades que exigem um grau de especialização e empreendedorismo 

significativo e que se adéquam melhor ao cenário de restrição hídrica vivenciado no 

Nordeste brasileiro e que, em Pernambuco, vem afetando a agricultura fortemente.

Outro ponto a se destacar são os produtos processados, cujo valor agregado é maior e 

representa, de forma evidente, a ação empreendedora do agricultor familiar, que busca 

melhor remuneração por sua produção (Tabela 4).

Tabela 4- Participação dos Diferentes Sistemas de Produção no Programa (PAA)

PRODUTOS TIPO 
SISTEMA

% 
PARTICIPAÇÃO

(KG)

% 
PARTICIPAÇÃO

(R$)
R$/Kg

Origem Vegetal Convencional 73,52 44,62 3,01
Origem Vegetal Orgânico 0,16 0,15 4,76
Origem Animal Convencional 10,87 27,53 12,57
Processados Convencional 15,45 27,70 8,89

TOTAL 100,00 100,00
Período: maio/2015 a março/2016 

Considerações Finais
No que tange aos resultados alcançados, quanto ao desenvolvimento da agricultura 

familiar, a economia dos municípios e a organização social, temos a registrar: a) a 

qualificação dos sistemas produtivos, à partir do fornecimento de assistência técnica e 

da captação de políticas para o segmento, de forma orientada, bem como o apoio à 

infraestrutura de produção; b) maior dinamismo das economias locais, em face de os 

recursos financeiros circularem dentro dos respectivos municípios; c)geração de 

trabalho e renda; d) melhoria do controle social, à partir da maior participação dos 

atores envolvidos no programa (Agricultores familiares, entidades e Poder Público) nos  

Conselhos Municipais e outras representações. Outros impactos significativos foram: e) 

a inclusão social de povos e etnias tradicionalmente excluídos, como os indígenas e 

quilombolas; f) o resgate da cultura gastronômica local, com a inclusão dos alimentos 

tradicionais nas dietas fornecidas pelas entidades beneficiárias (onde o alimento 

produzido no município somente pode ser doado no mesmo município.
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Por outro lado, há entraves a serem considerados: a) orçamento reduzido para 

operacionalização do programa PAA, que impede a ampliação do número de 

agricultores e entidades beneficiárias; b) legislação sanitária unificada para agricultores 

de qualquer escala, restringindo o acesso à formalidade e, portanto aos mercados, dos 

agricultores familiares. Observamos ainda, que existem desafios a serem superados 

como: a) assistência técnica ainda insuficiente, dificultando o acesso às tecnologias 

pelos agricultores familiares, fato este também abordado por Albiero (2015), bem como 

a facilitação para a certificação dos produtores em transição agroecológica,; b) 

expansão, capacitação e formalização da rede socioassistencial, a fim de reduzir o índice 

de participação de escolas, visto que há um programa específico (PNAE); fortalecer a 

organização social, através do associativismo e cooperativismo; c) ampliar a 

participação dos jovens, a fim de reduzir o êxodo rural, atacando a questão da sucessão 

hereditária no campo. 

CONCLUSÃO
Conclui-se, pois, pela extrema importância de se implementar e aperfeiçoar políticas 

públicas para a agricultura familiar, dentre as quais, o PAA, visto que tem sido um 

importante canal a solucionar um dos gargalos da produção, que é a comercialização;

além disso, face os resultados alcançados, o programa impulsionou sobremaneira a 

agricultura familiar, na perspectiva de sua profissionalização, e proporcionou avanços, 

enquanto ação de inclusão social, principalmente para as populações tradicionalmente 

excluídas como: indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, entre 

outros. Contudo, destacamos a importância de se equacionar a questão do ainda 

deficiente aporte de conhecimentos (tecnológicos, sanitários e gestão de negócios), que 

dificultam o desenvolvimento dos empreendimentos familiares junto aos mercados.
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RESUMO 
 
 
O progresso tecnológico orienta-se pela especialização e controle da natureza, dinâmica 
que coexiste com um “vácuo” de discussão política acerca de suas implicações para a 
sociedade. No espaço rural, os pacotes tecnológicos difundidos no processo de 
modernização da agricultura foram formulados em centros de pesquisa que priorizaram 
os interesses das corporações e do setor agroindustrial. Os métodos e critérios de 
validação dessas tecnologias interdependentes geralmente se restringem a situações de 
laboratório e se voltam à busca incessante por maiores produtividades. As dimensões da 
crise que abala atualmente a agricultura brasileira colocam em evidência as limitações 
da ideia da tecnologia moderna imbricada ao entendimento de desenvolvimento como 
sinônimo de crescimento econômico. Conscientes da complexidade da transformação 
desse cenário, distintos atores sociais inter-relacionam-se para driblar as adversidades 
resultantes da modernização e, assim, criativamente, construir novos códigos 
sociotécnicos com vistas a gestar possibilidades de desenvolvimento que desviam do 
modelo hegemônico. Com a atenção direcionada a essa problemática, este artigo 
objetiva oferecer bases para a compreensão desses novos códigos sociotécnicos 
tomando como recorte empírico o Litoral Sul brasileiro, no estado do Rio Grande do 
Sul. Alicerçado na Teoria da Construção Social da Tecnologia e na Perspectiva 
Orientada ao Ator, este estudo identificou a articulação de agricultores familiares, 
mediadores sociais e pesquisadores que, mesmo com limitações, ressignificam antigos 
costumes e tradições dos processos agrícolas, ao mesmo tempo em que reforçam os 
vínculos entre si e desencadeiam formas novas de compreensão e aplicação de 
tecnologias adequadas aos contextos sociais. 
 
Palavras-chave: atores sociais, novo código sociotécnico, desenvolvimento rural, 
Litoral Norte do Rio Grande do Sul. 
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Introdução 

 

  No espaço rural brasileiro, o conjunto de tecnologias interdependentes 

difundido no processo de modernização da agricultura foi formulado em centros de 

pesquisa que priorizaram os interesses das corporações e do setor agroindustrial. 

Associadas ao discurso de eliminar os problemas da pobreza rural e da fome no mundo, 

as alternativas tecnológicas propostas por esse processo buscavam o aumento da 

produtividade agrícola por meio da seleção genética voltada a responder positivamente 

ao uso crescente de insumos modernos, com destaque para fertilizantes químicos e 

agrotóxicos, além da intensificação da mecanização (Graziano da Silva, 1982; Almeida, 

2009).  

Muito embora esse processo de modernização tenha sido convencionado há 

décadas e venha recebendo constantes críticas, tanto em relação aos resultados gerados 

no presente quanto às suas consequências para o futuro, ele está convencionado nos 

espaços rurais e continua gerando uma série de consequências prejudiciais. A 

estandardização da ciência e tecnologia, que compõe o avanço dos processos de 

modernização, fez com que a agricultura fosse desconectando-se dos contextos sociais 

locais, da ecologia, da conformação de tempo e espaço, da elaboração de produtos de 

qualidades locais específicas e da família como princípio de organização social.  

Tal perspectiva de tecnologia irradia efeitos tanto no modo de compreender a 

agricultura quanto em sua operacionalização (Ploeg, 1994). Ainda que a desconexão da 

agricultura como prática sociocultural tenha predominado na sociedade, nem todos os 

grupos sociais foram acríticos a ela e às suas consequências. Distintos agricultores vêm 

resistindo de formas variadas a esse processo, negando, transformando e adaptando 

tecnologias face às suas necessidades, interesses e contingências (Arce & Long, 2000). 

Opondo-se à padronização modernizante, que visava encaixar as práticas 

agrícolas nos pacotes tecnológicos, tais atores sociais identificam possibilidades para 

construir iniciativas inovadoras que destacam a importância da tecnologia ser 

desconstruída e combinada seletivamente com os elementos locais que caracterizam 

cada estilo de agricultura (Long & Ploeg, 1994). Entendendo que significativa parte 

dessas trajetórias ‘desviantes’ ainda necessita ser mais estudada, este trabalho apresenta 

como recorte empírico o Litoral Norte do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Nessa 
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região, é possível identificar a emergência de intercooperações inovadoras, que 

envolvem agricultores familiares, instituições de ensino e de extensão rural e 

Organizações Não Governamentais (ONG) na condução de novos processos de 

desenvolvimento rural. Dessa forma, por meio deste artigo, objetiva-se oferecer bases 

para a compreensão dos arranjos estabelecidos por esses atores sociais nas escolhas 

tecnológicas voltadas ao desenvolvimento rural do Litoral Norte Gaúcho.  

A compreensão da complexidade deste cenário empírico foi possibilitada por 

meio da utilização de entrevistas semi-estruturadas, observação participante e pesquisa 

documental (Godoi & Mattos, 2006). A operacionalização desses instrumentos foi 

realizada entre agosto de 2013 e março de 2016, quando foram acompanhados 42 

agricultores e 19 mediadores sociais em atividades cotidianas, como o trabalho nas 

feiras livres, encontros, reuniões, atividades nas lavouras e em sua relação com demais 

atores sociais atuantes na região4.  

Com intuito de apresentar essas análises, para além desta introdução, este artigo 

está dividido em três tópicos. O primeiro apresenta uma articulação entre a Perspectiva 

Orientada ao Ator e a Construção Social da Tecnologia, abordagens teóricas 

mobilizadas na análise do recorte empírico em questão. No segundo realiza-se uma 

breve contextualização do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com foco nas iniciativas 

que vêm suscitando processos de desenvolvimento rural desviantes dos ideais do marco 

tecnológico dominante. Por fim, o quarto tópico expõe as considerações finais acerca do 

tema apresentado, salientando a importância da articulação de distintos atores sociais na 

ressignificação de antigos costumes e tradições dos processos agrícolas, pari passu ao 

desencadeamento de formas novas de compreensão e aplicação de tecnologias 

adequadas aos contextos sociais. 

 
Mudanças tecnológicas à luz de perspectivas em intersecção  
 

A Perspectiva Orientada ao Ator, formulada por Norman Long e desenvolvida 

por Jan Douwe Van der Ploeg e outros autores, é aqui adotada com o intuito de 

subsidiar as análises dos processos de formação da diversidade no espaço rural, mais 

                                                           
4 Essa investigação de campo, bem como a realização deste artigo, tem por base a pesquisa de doutorado 
da primeira autora. Essa pesquisa vem sendo desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, 
mais precisamente no Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, e segue a orientação do terceiro 
autor, Ademir Antonio Cazella. 



1442    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

especificamente de emergências de processos de construção e reconstrução social de 

novos sistemas de produção em uma determinada localidade. Com intuito de aprofundar 

a compreensão sobre a participação e atuação dos atores sociais, uma das noções 

centrais da POA é a 'agência'.  

Em termos gerais, a noção de agência5 atribui ao ator, individual ou grupo 

social, a capacidade de processar a experiência social e traçar caminhos alternativos 

para o enfrentamento das situações problemáticas que estão sob diversificadas formas 

de coerção (Long & Ploeg, 1994). Tal capacidade requer organização, não sendo um 

resultado simples de certas habilidades cognitivas, poderes persuasivos ou formas de 

carisma que um indivíduo possa ter.  

Para além das contingências globais, a agência e o poder a ela atrelado 

dependem crucialmente da emergência de uma rede de atores que se envolvem com 

distintas intensidades em projetos e práticas de outros indivíduos, e do acúmulo de 

capitais socioeconômicos e culturais que sustentam a criação e a manipulação 

estratégica dessa rede de relações (Bourdieu, 1989). Nesse sentido, vale salientar que as 

precondições para o surgimento da agência são justamente essas interações, interfaces e 

transformações entre os “mundos”, os “projetos” e os repertórios culturais dos atores em 

“arenas” específicas e localizadas (Long, 2001).  

Por arenas, compreendem-se as situações sociais nas quais os atores confrontam-

se e utilizam discursos com a finalidade de alcançar objetivos específicos. Nesses 

termos, a agência é uma noção importante a ser aplicada na análise de processos de 

desenvolvimento, principalmente nas intervenções que ocorrem em um conjunto de 

arenas entrelaçadas (Long, 2001). Inspirada nas teorias formuladas por Bourdieu 

(1981), a POA fundamenta a ideia de que os atores utilizam seus capitais materiais e 

simbólicos como vantagens para apoiar interesses e disposições nos processos 

desencadeados nas arenas.  

Em um complexo de arenas entrelaçadas, os atores sociais exercem sua 

capacidade de agência com o amparo desses capitais. Essa condição lhes permite 

                                                           
5 Um dos primeiros autores a tratar sobre esta noção foi o sociólogo inglês Anthony Giddens (1984). Para 
esse autor, a agência refere-se não às intenções que as pessoas têm para realizar determinadas coisas, mas, 
sobretudo, à sua capacidade de colocar essas coisas em prática. A agência depende da habilidade do 
indivíduo de gerar mudanças em relação a um estado de coisas ou curso de eventos pré-existentes, o que 
implica que todos os agentes, mesmo aqueles que se encontram em posições de subordinação, se 
apropriam de um determinado tipo de poder e podem exercer influências. 
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construir projetos comuns, os quais podem ser entendidos como formas de articulação 

de seus próprios projetos de vida com os de outros atores sociais (Long, 2001). A POA 

parte do pressuposto que distintos agricultores ou categorias de agricultores definem e 

operacionalizam seus objetivos e práticas de gerenciamento relacionados à agricultura 

com base em diferentes critérios, interesses, experiências e perspectivas. Isso faz com 

que esses agricultores desenvolvam, ao longo do tempo, projetos e práticas específicas 

para a organização de suas atividades no campo. Esses projetos, aqui denominados 

‘heterogêneos’, podem ser entendidos como respostas a outros projetos formulados, por 

exemplo, por agências estatais ou de agronegócio (Long, 2001).  

Na construção dos projetos heterogêneos, os atores renunciam certas iniciativas 

individuais com vistas à construção coletiva de estratégias. Entretanto, mesmo quando 

existe um único projeto, esse guarda heterogeneidades internas e consensos provisórios, 

o que lhe induz a trazer mudanças tecnológicas inovadoras. Tais mudanças podem estar 

relacionadas à incorporação ao cotidiano de novos artefatos e/ou combinações de 

recursos e procedimentos tecnológicos provenientes de diferentes campos do 

conhecimento. 

Assumindo que as transformações tecnológicas que embasam distintos projetos 

de desenvolvimento se encontram determinadas por processos sociais, mais do que por 

qualquer “lógica tecnológica” interna, Trevor Pinch e Wiebe Bijker (1987) criam a 

abordagem da Construção Social da Tecnologia (CST). A intersecção dessa perspectiva 

com a POA se evidencia no fato de que a CST, para além de uma crítica às explicações 

comuns sobre a razão do êxito de certas tecnologias, oferece uma teoria explicativa 

acerca dos fenômenos de mudança tecnológica postas em marcha por atores sociais 

(Bruun & Hukkinen, 2008).  

A CST ampara-se na compreensão de que, para além de produtos ou processos 

produtivos, a dimensão tecnológica compreende distintas formas de organização social. 

Essas formas podem incluir desde aquelas que atribuem uma ordem a um conjunto de 

operações de produção até aquelas que adquirem formatos normativos, como os 

sistemas legais ou as regulações de comércio. Neste nível organizacional, uma 

cooperativa de agricultores, por exemplo, não se diferencia de outros artefatos 

tecnológicos (Thomas et al., 2008).  
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À luz dessa noção, Pinch e Bijker (1987) ressaltam processos que estão 

articulados com a constituição de problemas pela sociedade e as escolhas tecnológicas 

para a mudança e melhoria de situações problemáticas no desenvolvimento das 

sociedades. Tais autores afirmam que um problema é definido como tal somente quando 

há um “grupo social relevante” que assim o classifica. A perspectiva compreende como 

grupos sociais relevantes as instituições e organizações (ex. militares ou companhia 

industrial específica), assim como os grupos de indivíduos organizados ou não. Para que 

um grupo social relevante seja assim identificado, todos os seus membros devem 

compartilhar o conjunto similar de significados vinculados a um artefato específico.  

A proximidade entre o conceito de grupo social relevante e a noção de agência, 

um dos pilares da Perspectiva Orientada ao Ator, sobressai no entendimento de que para 

a constituição do primeiro é preciso que os grupos de indivíduos, além de partilharem 

percepções acerca dos problemas que os rodeiam, busquem coletivamente caminhos que 

os levem à melhoria desses (Pinch & Bijker, 1987). Segundo Long e Ploeg (1994), o 

enfrentamento das situações problemáticas que estão sob diversas formas de coerção é 

possibilitado devido à mobilização de capitais que permitem a agência dos atores que 

constituem esses grupos sociais. Embora existam limitações decorrentes da estrutura 

sociocultural, a agência é expressa pela capacidade de criação e manipulação estratégica 

desses grupos, nos quais, entendimentos, reivindicações, bens e informações são fatores 

decisórios nas escolhas tecnológicas que norteiam os caminhos a serem trilhados.  

As escolhas tecnológicas são reflexos diretos da interpretação que os atores 

sociais constroem coletivamente dos objetos ou processos artificiais (Pinch & Bijker, 

1987). Estes podem ser interpretados pelos atores de maneira muito diferentes, visto que 

possuem “flexibilidade interpretativa” (Bijker, 1995). Tal interpretação depende do tipo 

de problemas para os quais uma ou mais tecnologias são consideradas uma solução. 

Diferentes grupos de pessoas definem problemas relevantes de formas distintas.  

Essas diferenças tornam-se particularmente visíveis na ocorrência de 

controvérsias tecnológicas (Bruun & Hukkinen, 2008). Ainda que, por vezes, as 

trajetórias sejam alinhadas e sigam por direções similares, criando estabilidade e 

resiliência, em outras, as trajetórias podem divergir e resultar em desajustes e tensões. 

Nesse campo de disputa, ganham importância os gradientes de poder e os distintos tipos 

de capital portados pelos atores e suas organizações (Bourdieu, 1989). 
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Quando as atividades desses grupos e suas trajetórias seguem direções 

dessemelhantes, ocorrem desalinhamentos e instabilidades nos marcos tecnológicos. 

Bijker (1995, p. 276) tem utilizado o termo “marco tecnológico” (technological frame) 

para descrever como os grupos sociais relevantes interpretam o artefato em si. De 

acordo com o autor, por marco tecnológico pode-se entender um conjunto de elementos 

sociais que direciona as interações que ocorrem dentro dos grupos sociais e os conduz à 

atribuição de sentido aos artefatos técnicos.  

É possível que cada um dos grupos sociais relevantes apresente expectativas 

dessemelhantes sobre uma tecnologia e atribua a ela sentidos significativamente 

diferentes. A divergência de opiniões acerca da forma final e dos resultados esperados 

pela utilização do artefato acaba sendo problematizada por meio de negociações nas 

arenas sociais. Nesse processo de negociação, algumas ideias iniciais permanecem, 

enquanto outras desaparecem, são transformadas ou incorporadas.  

Esse processo está diretamente relacionado ao fato de que alguns atores têm uma 

alta inclusão no marco tecnológico ao qual pertencem, estando alinhados com o código 

social dessa estrutura e ocupando posição central nas decisões, enquanto que outros 

atores não possuem um vínculo tão forte com a estrutura na qual estão inseridos, 

ocupando uma posição marginal e mais sujeitos a alterações. Apesar dessas 

diferenciações, a inclusão em um dado marco tecnológico não é, necessariamente, algo 

binário. Em vez de ser central ou marginal, um membro de um grupo social pode ter 

distintos graus de inclusão no marco tecnológico e essas gradações podem variar de 

acordo com as situações sociais nas quais estão envolvidos (Pinch & Bijker, 1987).  

A compreensão acerca dos gradientes de inclusão dos atores sociais nos marcos 

tecnológicos pode ser aprofundada incorporando-se a noção - tributária à POA - de 

‘arena social’ à análise de construção desses marcos. A maior ou menor inclusão dos 

indivíduos em um marco tecnológico está vinculada às relações de poder que se dão nas 

arenas sociais que o delineiam. Nessas arenas, os atores confrontam ideias e interesses, 

mobilizam as relações sociais e utilizam discursos com a finalidade de justificar 

objetivos específicos (Long, 2001).  

Bijker (1995) argumenta que a natureza da mudança tecnológica depende das 

configurações dos marcos tecnológicos em torno do artefato ou processo. Sua hipótese é 

a de que existiria uma probabilidade relativamente mais alta de aparição de inovações 
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radicais por fora dos marcos tecnológicos vigentes. Por um lado, se existir um marco 

tecnológico claramente dominante, as inovações tenderão a ser mais convencionais, 

seguindo o padrão de pensamento vigente. Por outro, os estímulos para as mudanças 

sociotécnicas mais radicais surgirão de atores sociais com uma baixa inclusão no marco 

tecnológico dominante, ou seja, daqueles que estão à margem desse marco tecnológico.  

Ainda é possível que essas transformações radicais sejam desencadeadas por 

atores sociais que, anteriormente, compactuavam com o marco tecnológico dominante, 

mas, que, de alguma forma, sofreram as contradições desse marco e decidiram então 

dele se afastar e construir alternativas a este. Um exemplo desse cenário são os casos 

explorados nos trabalhos de Martins (2013) e Pettenon (2015), que evidenciam 

situações nas quais agricultores que trabalhavam em um sistema convencional de 

agricultura, devido problemas de saúde ocasionados pelo uso intensivo de agrotóxicos, 

optam, não somente por deixar de utilizar doses elevadas de agrotóxicos, mas por iniciar 

uma forma de trabalho na agricultura que se contrapõe a esse sistema. 

À luz da concatenação da POA e da CST, torna-se mais fácil compreender que a 

construção de novas percepções acerca da tecnologia, como as que pautam os desvios 

aos padrões estabelecidos na agricultura convencional, está diretamente vinculada à 

concepção dinâmica de projetos heterogêneos, ou seja, aqueles que inter-relacionam 

distintas ideias, metas, valores e práticas sociais. Dessa forma, é possível compreender 

que atores sociais dotados de agência e amparados por capitais variados articulam-se em 

arenas específicas, onde ocorrem compartilhamentos e transformações de seus projetos 

de vida, configurando distintos grupos sociais relevantes detentores de poder de 

transformação.  

A inter-relação entre esses grupos sociais relevantes acontece em determinados 

marcos tecnológicos, por eles compartilhados ou não, os quais influenciam diretamente 

em suas opiniões e ações acerca de determinadas situações identificadas como 

problemáticas. Em meio a processos constantes de negociação, as ideias convergentes 

desses grupos sociais relevantes podem levar tanto a novas concepções em relação ao 

problema anteriormente diagnosticado quanto a um projeto heterogêneo que busca a 

melhoria do problema construído.  Em síntese, pode-se dizer que um conjunto de atores 

não contemplados, ou até mesmo prejudicados, pelos resultados do marco tecnológico 

dominante identifica esse problema e passa a buscar alternativas. Contudo, a construção 
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de um projeto heterogêneo depende da disponibilidade de capitais para esses atores 

efetivarem a agência por fora das relações sociais estabelecidas. 

 

Compreendendo a tecnologia como fenômeno social 

 

A agricultura praticada na região do Litoral Norte do estado brasileiro do Rio 

Grande do Sul6 sofreu transformações significativas ao longo dos anos. Entretanto, o 

final dos anos 1950 representa um marco na modificação do padrão produtivo existente 

e, como consequência, da vida das famílias de agricultores. Essa transformação está 

intrinsecamente relacionada à introdução de um marco tecnológico pautado na 

modernização agrícola. Esse processo teve início na região de estudo com a introdução 

e adoção de alguns cultivos específicos, até então praticamente inexistentes na região, 

os quais acabaram se sobressaindo sobre os cultivos tradicionais. O primeiro foi o 

tabaco, integrado às indústrias fumageiras. Esse sistema de produção remonta à década 

de 1950, mas é nos anos 1960 que essa cultura foi difundida entre os agricultores como 

uma das alternativas modernizantes.  

Embora tenha se apresentado como fonte de renda, a fumicultura 

preferivelmente é praticada em planícies, envolve condições insalubres de trabalho e 

concentra os ingressos em um único momento. Esse conjunto de fatores fez com que, já 

no final da década de 1970, muitos agricultores abandonassem o sistema integrado com 

as fumageiras (Gerhardt, 2002). Decorrente desse processo, parte dos agricultores 

começou a adotar novos cultivos comerciais, que atualmente predominam na região: 

horticultura, rizicultura e fruticultura, essa última focada na produção da banana tipo 

prata (ANAMA/PGDR, 2000).  

Na implantação de novas atividades, constata-se uma forte especialização da 

agricultura, em especial, nas áreas de várzeas dos vales e nas planícies, praticada por 

agricultores com maior disponibilidade de áreas planas. Como apenas pequena parcela 

de agricultores possuía com tal característica, a maioria dos agricultores teve que 

continuar a plantar nas encostas, com rendimentos inferiores e sem o uso intensivo das 

                                                           
6 Vale mencionar que essa região totaliza uma área de 5.132,8 km² e população de 297.009 habitantes, os 
quais se encontram distribuídos em 20 municípios, a saber: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da 
Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, 
Morrinhos do Sul, Osório, Palmares do Sul, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três 
Forquilhas e Xangri-lá (IBGE, 2010). 
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chamadas tecnologias modernas, como maquinários específicos para o manejo de solo 

(Cotrim et al., 2007).  

As dificuldades econômicas decorrentes das limitações topográficas à produção 

se associam às consequências ambientais negativas da agricultura intensiva agravadas 

entre os anos 1960 e 1990, constituindo-se em obstáculos de árdua transposição aos 

agricultores locais. Essa realidade levou, em especial as famílias de agricultores sem 

terra e que possuíam diminutas áreas, a abandonarem o campo em busca de novas 

oportunidades de trabalho na cidade.  

Diante dos reflexos dessa situação no campo e frente a novos desafios, em 

setembro de 2006, um grupo de 27 agricultores familiares criou a Cooperativa de 

Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas (COOMAFITT). Essa 

organização surge como estratégia de troca de informações e organização para o acesso 

a diferentes mercados de comercialização para os produtos desses agricultores. A 

expansão de seu quadro social, que atualmente conta com 173 famílias provenientes dos 

três municípios, recebeu importante contribuição das políticas públicas de apoio aos 

chamados mercados institucionais: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Essas duas políticas públicas têm por objetivos o fortalecimento da agricultura 

familiar por meio da compra institucional de alimentos. No caso do PAA, os alimentos 

adquiridos são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, atendidas pela rede socioassistencial e às organizações de alimentação e 

nutrição (Brasil/MDS, 2011). No PNAE, os alimentos são destinados à merenda de 

alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil (Brasil/FNDE, 2011). Esses 

canais de comercialização, em especial o PNAE, constituíram-se nos mercados mais 

importantes para a produção das famílias cooperadas.  

Essa organização conta com o apoio significativo da Associação Riograndense 

de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural/Associação Sulina de 

Crédito e Assistência Rural (EMATER), de Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 

prefeituras municipais. Tais mediadores sociais tem intervindo na transformação da vida 

social local, inclusive na expansão da rede de relações sociais (Long, 2007). A troca de 

informações técnicas, administrativas e a construção de laços de confiança propiciados 

pelas situações de interface que envolveram agricultores e mediadores sociais fizeram 
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com que os representantes da COOMAFITT compreendessem a importância de 

parcerias com outras organizações da agricultura familiar. Assim, as ONG Associação 

Nascente Maquiné (ANAMA)7 e o Centro Ecológico8 também passaram a apoiar a 

Cooperativa.  

Os resultados do trabalho coletivo despertaram a atenção de pesquisadores, 

especialmente, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As pesquisas 

que passaram a ser realizadas na região puderam contribuir, por exemplo, com uma 

leitura aprofundada das formas estratégicas com que os agricultores familiares vêm se 

relacionando com o ambiente frente às limitações da legislação ambiental. 

Evidenciaram-se as práticas de agricultura de base ecológica9 que estão ocorrendo na 

região, mas também as barreiras que limitam os processos de disseminação dessas 

iniciativas (Martins, 2014; Pettenon, 2015). 

A aproximação entre pesquisadores e atores locais vem resultando em iniciativas 

que permitem superar limitações cotidianas, pois possibilitam aos atores sociais 

aperfeiçoarem suas intervenções no fluxo de eventos em seu entorno (Long, 2007). A 

identificação das limitações e o apoio prestado por meio da mediação social foram 

imprescindíveis para que os agricultores associados aperfeiçoassem suas práticas 

agrícolas e atendessem a demanda de dois municípios da região por meio do PAA e de 

quatorze municípios por meio do PNAE. Segundo levantamentos realizados pelo setor 

administrativo da própria Cooperativa, essas ações beneficiam mais de 47 mil pessoas 

através dos projetos de PAA e em torno de 175 mil estudantes pelo PNAE. 

Os novos laços construídos abriram espaço para o diálogo com uma cooperativa 

de agricultores ecologistas de abrangência estadual - a ECOCITRUS10. Essa iniciativa 

                                                           
7 Fundada em 1997, a ANAMA concentra seus trabalhos de pesquisa e de extensão rural no município de 
Maquiné e seu entorno. A ONG busca realizar a mediação entre a realidade local e outras instâncias 
institucionais ligadas à pesquisa, extensão, ação comunitária, movimentos sociais organizados e 
formulação de políticas públicas, tendo como linha condutora a questão ambiental aliada à valorização da 
diversidade cultural. Para tanto, conta com a parceria de diferentes grupos e instituições locais e com o 
financiamento, principalmente, do Governo Federal (ANAMA, 2015).  
8 Criada em 1985, no município de Ipê, região Serrana do Rio Grande do Sul, a ONG surge com o intuito 
de desenvolver a agricultura ecológica através de projetos e assistência técnica junto às famílias de 
agricultores ecologistas. Atualmente, desenvolve projetos financiados pelo Governo Federal e por 
instituições internacionais, como o KFW, banco alemão de desenvolvimento, em duas regiões distintas do 
Rio Grande do Sul: a Serra e o Litoral Norte (Centro Ecológico, 2010).  
9 Os princípios da agricultura ecológica se assentam na compreensão do ambiente como matriz de 
conhecimentos necessários para a conformação de agroecossistemas duradouros (Meireles, 2003). 
10 A Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí é situada em Montenegro, região 
metropolitana de Porto Alegre (RS). Constituída em 1994, atualmente, reúne 110 associados envolvido 
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deu base à ideia de produzir alimentos de base ecológica e comercializá-los através da 

COOMAFITT. A ideia ganhou um grande impulso entre os agricultores e foi 

operacionalizada por meio da aplicação de um conjunto de tecnologias mais adequado 

ao contexto socioambiental local. Para tanto, a COOMAFITT decidiu apoiar um grupo 

informal de agricultores ecologistas que, desde 2010, reunia seis famílias nos 

municípios de Osório, Maquiné, Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati. Essa iniciativa 

favoreceu a associação de alguns agricultores ecologistas existentes nos municípios da 

região.  

Dessa forma, por meio de constantes negociações e diálogos, uma dinâmica de 

revisão crítica dos pacotes tecnológicos operacionalizados para a modernização da 

região é iniciada. Resultante dessa criticidade surge, então, um novo código 

sociotécnico, que é configurado como um conjunto de acordos tácitos, estabelecidos por 

determinados agricultores e mediadores sociais que compartilham de uma concepção 

acerca de desenvolvimento. Tal código que, simultaneamente, classifica práticas sociais 

e técnicas como permitidas ou proibidas em contextos específicos (Feenberg, 2002), 

abrange tecnologias produtivas e organizacionais inovadoras no que se refere à relação 

entre a prática da agricultura e a conservação ambiental (Figura 1). 

 

 
Figura 1. (A) Interação entre agricultores ecologistas, COOMAFITT e EMATER e (B) 
propostas de iniciativas em parceria. Fonte: Acervo pessoal elaborado durante a 
pesquisa. 

 

 

                                                                                                                                                                          
com a produção de suco de frutas, óleos essenciais e compostos para adubação, todos orgânicos (Tavares 
& D’avila, 2014).  
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Algumas dessas tecnologias produtivas são: a utilização do sombreamento11 

parcial em cultivos originários de sob-bosque; a rotação de culturas a fim de quebrar 

ciclos de doenças; a aplicação de caldas para controle de pragas e doenças; preparo de 

compostos orgânicos para o enriquecimento da fertilidade do solo; o uso de plantas 

companheiras6 para otimização das áreas de cultivo e da qualidade de plantas; o preparo 

e uso de biofertilizantes7; a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF), que 

combinam espécies arbóreas, frutíferas e madeireiras com cultivos agrícolas e/ou 

criação de animais. Às tecnologias produtivas se somam outras organizacionais, as 

quais envolvem distintos grupos de atores sociais no preparo de dias de campo, 

reuniões, palestras e seminários sobre educação ambiental em escolas da região, feiras 

expositivas e eventos regionais. 

Mesmo com a convencionalização de um marco tecnológico da agricultura 

moderna no Litoral Norte, as transformações sociotécnicas que estão sendo postas em 

marcha evidenciam que os agricultores familiares não vivenciam esse processo como 

uma desintegração dos seus velhos mundos, marcados por um estabelecimento de um 

novo e puro código de comunicação e racionalidade não problemático. Ao contrário, 

eles visualizam a realidade como feita de misturas das experiências imaginadas e 

realizadas que justapõe e inter-relacionam diferentes materialidades e tipos de agência, 

que envolvem noções associadas com aspectos da modernidade e da tradição (Arce & 

Long, 2000).  

Ainda que muitas dessas iniciativas, em particular as produtivas, já fossem 

realizadas pelos extensionistas rurais e agricultores familiares antes da criação da 

Cooperativa, é possível afirmar que tais iniciativas foram aperfeiçoadas devido à mescla 

de noções e experiências desses atores sociais. Um exemplo disso é a implantação do 

SAF, que no passado era realizada pelos agricultores pelo método de tentativa e erro na 

                                                           
11 Plantio intercalado de árvores, em especial as provenientes da família das leguminosas, com alguns 
cultivos permanentes. Essa prática tem como objetivo proteger o cultivo comercial dos raios solares e, 
consequentemente, melhorar a fertilidade do solo. 
6 As plantas companheiras são cultivadas conjuntamente por gerarem benefícios mútuos, estimulando seu 
desenvolvimento e melhorando a qualidade do solo. Esse ‘companheirismo’ ocorre de diversas maneiras, 
como o sombreamento das espécies e a troca e liberação de nutrientes e compostos químicos, como 
hormônios estimulantes e repelentes.  
7 O biofertilizante é um subproduto gerado pelo processo de biodigestão de compostos orgânicos que, em 
geral, possuem alta concentração de nitrogênio e baixa concentração de carbono. O uso dos 
biofertilizantes auxilia na manutenção do equilíbrio nutricional das plantas, atribuindo-lhes maior defesa 
frente a pragas e moléstias, sem desestruturação do solo, como ocorre com o uso de fertilizantes 
prontamente solúveis. 
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combinação de plantio de espécies distintas em um mesmo ambiente, buscando 

principalmente o aproveitamento de espaço físico de cultivo e sombreamento de plantas 

com essa exigência. Atualmente, com base em pesquisas, as experimentações foram 

aprimoradas de maneira a considerar distintos fatores, como a fertilidade do solo, 

crescimento de espécies cultivadas e a manutenção da fauna local. 

Essa combinação de modernidade e tradição também vem impulsionando o 

desenvolvimento das tecnologias organizacionais que compõem esse código 

sociotécnico alternativo ao convencional. O aprimoramento da forma de organização 

dos agricultores familiares na região favoreceu a transformação do grupo informal de 

agricultores ecologistas, num primeiro momento, em uma associação e, mais tarde, no 

Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) Litoral Norte. Esse 

Organismo trata-se de um sistema de certificação de produtos orgânicos credenciado 

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e possui a 

autonomia legal para certificar como orgânica a produção do grupo de agricultores. A 

opção dos agricultores pela OPAC, ao invés da contratação de empresas de certificação 

por auditagem, está atrelada: a) aos altos preços praticados pelas empresas certificadoras 

(Meireles, 2003), mas, principalmente, b) à inconformidade com a metodologia de 

trabalho, já que a credibilidade ‘concedida’ aos produtos de base ecológica por pessoas 

e estruturas alheias à comunidade, segundo os próprios agricultores, não cria um 

processo de autonomia da família agricultora ou da comunidade.  

As experiências bem sucedidas desse OPAC fizeram com que, ainda em seu 

primeiro ano de existência, algumas famílias de outros municípios vizinhos se 

juntassem ao grupo. Assim, o conjunto inicial de seis membros transformou-se em um 

coletivo de vinte e duas famílias, dentre as quais, atualmente, doze possuem produtos 

certificados e, dessas, sete estão vinculadas à Cooperativa e fornecem seus produtos 

certificados ao mercado institucional, o que acabou por auxiliar no fortalecimento de 

um marco tecnológico alternativo ao convencionalizado na região.  

Ao discordar da forma de certificação de produtos orgânicos operacionalizada 

por certificadoras comerciais - chamadas de terceira parte por não integrarem os 

agricultores e trabalharem por sistema de auditagem, e optarem por uma forma 

diferenciada de adquirirem o selo de orgânico para seus produtos -, esse grupo de 

agricultores reforça a certificação participativa, a qual surge como uma alternativa que 
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se contrapõe ao código sociotécnico vinculado ao marco tecnológico dominante da 

agricultura moderna. Essa situação reitera a importância do acúmulo de agência e 

articulação entre grupos sociais relevantes que compartilham de mesmo marco 

tecnológico para que a construção de um novo código sociotécnico se efetive e possa 

provocar transformações significativas em um marco tecnológico convencional (Bijker, 

1995; Long & Ploeg, 1994). 

Analisando esse conjunto de encadeamentos é possível compreender que esse 

novo código sociotécnico constitui uma inovação relevante, que suscita modificações 

nas rotinas de distintos atores sociais com potencial promotor de melhorias nas rotinas 

como um todo. Através dessa rede de articulações, a COOMAFITT estabeleceu 

vínculos com nutricionistas e diretores de escolas, que também não compactuavam com 

as consequências do código sociotécnico prevalecente na agricultura convencional, em 

especial, no que se referia à má qualidade dos alimentos até então fornecidos aos 

estudantes através da alimentação escolar.  

Essa proximidade propiciou a oferta às escolas de frutas e hortaliças produzidas 

de maneira mais saudável, além de pães elaborados à base de mandioca, abóbora e 

polpa de juçara12. Em 2012, as primeiras entregas de pães começaram a ser feitas nas 

escolas da região e, em 2014, essas entregas chegaram a atender 90 instituições de 

ensino de Porto Alegre, capital do estado. Essa oferta de novos produtos foi 

possibilitada pela parceria da Cooperativa com a Associação de Mulheres Agricultoras 

para o Desenvolvimento Comunitário de Três Forquilhas (AMADECOM), um grupo de 

sete mulheres que trabalhava em uma agroindústria familiar construída com o apoio da 

ONG Centro Ecológico e viabilizado por meio de um projeto financiado com recursos 

do Banco Mundial.  

A partir dessas interelações, mais famílias de agricultores familiares puderam 

acessar o mercado institucional e diversos estudantes de escolas públicas foram 

beneficiados com tais alimentos. O novo código sociotécnico, resultante do 

compartilhamento de perspectivas de desenvolvimento rural entre grupos sociais 

relevantes e constituídos por agricultores familiares e mediadores sociais, incita outros 

                                                           
12 A palmeira Juçara (Euterpe edulis – Arecaceae) é uma espécie original da Mata Atlântica, que ocorre 
desde o estado do Rio Grande do Sul até a Bahia. Além do palmito extraído do interior do pecíolo de suas 
folhas, produz grande quantidade de frutos que, quando amadurecem, têm sua polpa utilizada para 
elaboração de variados subprodutos, desde sucos e sorvetes até pães, pastas e molhos. 
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atores sociais, a exemplo das nutricionistas e diretores de escolas da capital do estado, a 

não somente questionarem o código sociotécnico até então prevalecente, como também 

a fortalecerem o código sociotécnico alternativo.  

Pautando-se nos ideias da agricultura de base ecológica, tais grupos sociais 

relevantes apostaram em iniciativas técnico-produtivas e organizacionais visando 

contrapor o marco tecnológico dominante, guiado pelos princípios da agricultura 

convencional. Verifica-se assim que um novo código sociotécnico está sendo 

construído, o qual tem por referência a concepção de processos de desenvolvimento 

rural mais inclusivos e respeitosos com o ambiente. Em meio a esses processos, as 

iniciativas organizacionais desenvolvidas por esses atores, que se encontram à margem 

do marco tecnológico vigente, vêm se mostrando como inovações, que implicam em 

novos modos de vida, na revisão dos padrões de consumo, em uma relação diferenciada 

entre agricultores e natureza, principalmente, no que se refere a promover o 

desenvolvimento para além da esfera econômica. 

É possível verificar que os fundamentos dessas interações entre atores sociais se 

assentam nas dimensões socioeconômicas, políticas, culturais, ambiental e institucional, 

nos quais os atores sociais ocupam papel de destaque no processo transformação em 

andamento. As iniciativas desses atores permitiram a construção de ‘espaços de 

manobra’ que vão desde novas formas de acesso aos mercados e novos processos 

produtivos e organizacionais até a influência na definição de institucionalidades 

alternativas, a exemplo da criação de dispositivos de certificação participativa de 

produtos orgânicos (Ploeg et al., 2004).  

 

Considerações finais 

 

O processo de modernização da agricultura difundiu um marco tecnológico 

pautado na produtividade e no lucro e desencadeou nos espaços rurais brasileiros 

benefícios econômicos para uma parcela diminuta de agricultores. Além dos impactos 

negativos sobre o ambiente, esse processo gerou dificuldades severas para a reprodução 

socioeconômica de numerosos agricultores familiares. Entretanto, apesar desses 

resultados negativos, a modernização conservadora da agricultura influenciou uma série 
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de transformações sociotécnicas que surgiram como contraposição ao marco 

tecnológico dominante.  

 No Litoral Norte do Rio Grande do Sul, as transformações que estão sendo 

promovidas por distintos atores sociais compõem um novo código sociotécnico cujo 

objetivo central é buscar melhorias para a condição de vida no campo, por meio de 

estratégias tecnológicas inovadoras na região. Tais estratégias se configuram como 

inovadoras, uma vez que articulam distintos atores sociais na geração de rearranjos 

sociais e de trabalho que valorizam os conhecimentos locais e a diversidade 

socioambiental, ao mesmo tempo em que revitalizam vínculos de reciprocidade e 

confiança.  

A articulação entre a Teoria da Construção Social da Tecnologia e a Perspectiva 

Orientada ao Ator configurou um rico enquadre analítico na compreensão dessas 

transformações. Por meio deste enquadre, foi possível colocar em destaque os diversos 

processos de aprendizagem que estão atrelados à construção social da tecnologia e as 

formas de adaptação do conhecimento científico e tecnológico (estejam estes já 

incorporados a equipamentos, insumos e formas de organização da produção, ou ainda a 

formas intangíveis e tácitas) não apenas a interesses de caráter técnico-econômico, mas 

a todo o conjunto de aspectos de natureza socioeconômica e ambiental que constitui a 

construção da tecnologia. À luz dessa articulação teórica, demonstrou-se nesse artigo 

como o compartilhamento de ideias que se opõem ao marco tecnológico hegemônico de 

agricultura moderna oportunizou a constituição de grupos sociais relevantes, e 

consequentemente, um novo projeto de desenvolvimento rural na região. Para tanto, 

explicitou-se que ao conceberem as inferências da modernização da agricultura como 

problemáticas, em diversos aspectos, esses grupos sociais relevantes influenciaram, de 

diferentes maneiras, na construção de tecnologias organizacionais e na sua dinâmica de 

evolução.  

O progresso da COOMAFITT, por exemplo, favoreceu o fortalecimento de 

outros grupos locais, como o de agricultores ecologistas e o de mulheres agricultoras, e 

despertou a atenção de nutricionistas e diretores de escolas, atores sociais relevantes na 

operacionalização do PNAE, para a importância de aquisição de alimentos mais 

saudáveis e produzidos localmente. Esses processos motivaram os agricultores 

familiares a se desafiarem não somente na ampliação e diversificação de sua produção 
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nas unidades produtivas, como também a se unirem a outras famílias de agricultores, 

antes excluídos pelo processo de modernização da agricultura.  

No que se refere à abrangência desses processos e às consequências 

desencadeadas pelo marco tecnológico dominante, essas transformações parecem estar 

criando novos processos de desenvolvimento rural, mais adaptados às especificidades 

locais. Apesar de não resultarem no desaparecimento do código sociotécnico até então 

prevalecente, colocam suas consequências em questionamento provocando um repensar 

em sua operacionalização na região. 

Dessa forma, é importante destacar que o protagonismo dos atores sociais 

envolvidos com essas inovações está relacionado ao intento constante de superação de 

dificuldades, ao rompimento das regras estabelecidas pelo marco tecnológico 

‘modernizante’ de agricultura e está inserido em processos mais amplos, que ocorrem 

em um nível da ação social que extrapola o nível local.  
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RESUMO 
O presente artigo procura abordar as características de produção e as contribuições das 
comunidades indígenas da etnia Wai Wai no estado de Roraima. Primeiramente, traz um 
recorte do processo histórico da região e procura focar no modo de vida, de produção, 
saber local e conhecimento tradicional associado desse povo indígena, o qual compõe a 
agricultura familiar brasileira. Especificamente, no caso do estado de Roraima, o qual 
em termos relativos é o que apresenta o maior número de indígenas, bem como, de 
terras indígenas, essa abordagem é de extrema relevância para dar visibilidade a tão 
importante categoria social que contribui, fortemente, com a produção de farinha de 
mandioca e de castanha do Brasil. Para tanto, se fará uma descrição da realidade desses 
indígenas, suas potencialidades e gargalos para um processo de desenvolvimento rural 
mais homogêneo com vistas à sustentabilidade dos povos indígenas da Amazônia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar; Amazônia Legal; Roraima; Comunidades 
indígenas; castanha do Brasil 
 

ABSTRACT 
This paper aims to address the characteristics of the agriculture production and its 
contributions at the indigenous Wai Wai ethnic group communities in the state of 
Roraima. First it brings a clipping from the historical process in the region and seeks to 
focus on their way of life, production, local wisdom and associated traditional 
knowledge these indigenous people, who are part of the Brazilian family farming. 
Specifically, in the case of the state of Roraima, which in relative terms is the one with 
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the largest number of indigenous as well as indigenous lands, this approach is 
extremely important to give visibility to this social category that contributes strongly 
with cassava flour and Brazil nuts production. Therefore, it will make a description of 
the reality of these indigenouns, their potential and bottlenecks for a more 
homogeneous rural development process with a view to the sustainability of indigenous 
people of the Amazon. 
 
KEY WORDS: Family Farming; Amazon Region; Roraima State; Indigenouns 
communities; Brazil nut 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, segundo dados do IBGE, é um país onde a agricultura familiar representa ao 

redor de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais, portanto, respondendo por 84,4% do 

total do universo de estabelecimentos no país. Nessa categoria social da agricultura 

familiar se incluem pequenas e médias propriedades, assentamentos da reforma agrária, 

extrativistas, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, entre outras 

formas de manifestação (IBGE, 2006). A agricultura familiar no Brasil, nos últimos 

anos, tem despontado como uma das categorias sociais que se apresentam com grande 

representatividade e impacto em termos econômicos, não somente na produção de 

alimentos, fibras e energia, bem como, na geração de rendas não agrícolas; sem falar da 

questão cultural, ou seja, em uma forma própria de se fazer agricultura atrelada a um 

modo de vida característico de base familiar (EMBRAPA, 2014). Além disso é grande 

geradora de emprego e renda e de manutenção da população no meio rural. Estudos 

mais atuais apontam para a perspectiva de cenários mais amplos de abrangência da 

categoria da agricultura familiar para outras dimensões que devem ser atendidas, haja 

vista o rol de políticas públicas dos últimos 20 anos que tem centrado foco no 

desenvolvimento rural sustentável das regiões e localidades do país, respeitando suas 

idiossincrasias e peculiaridades das “agriculturas familiares”. 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Estado 

brasileiro e foi criada pela Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967, vinculada ao 

Ministério da Justiça, sendo a coordenadora e executora da política indigenista do 

governo federal. Sua missão institucional é proteger, fomentar e defender os direitos dos 

povos indígenas no Brasil, bem como, promover estudos de identificação e delimitação, 
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demarcação, regularização fundiária e registro das terras, tradicionalmente, ocupadas 

pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI 

também coordena e implementa as políticas de proteção aos povo isolados e recém-

contatados, bem como, promove políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das 

populações indígenas e ações de etnodesenvolvimento, conservação e recuperação do 

meio ambiente, além de atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais 

decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Com base nessas realidades, o 

Brasil é um país que apresenta um grande contingente de populações indígenas, nas 

mais diversas regiões do país, com suas particularidades atreladas a biomas, culturas e 

formas próprias de produção e reprodução social. O estado de Roraima está inserido 

nesse cenário e, em termos relativos, é o estado federativo que mais apresenta indígenas, 

bem como, terras indígenas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da União, 

habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades 

produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva. Atualmente 

existem 462 TI regularizadas (Figuras 1 e 2) que representam cerca de 12,2% do 

território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia 

Legal. Tal concentração é resultado do processo de reconhecimento dessas TI, iniciadas 

pela FUNAI, principalmente, durante a década de 1980, no âmbito da política de 

integração nacional e consolidação da fronteira econômica do Norte e Noroeste do país. 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, a população brasileira é de 

190.755.799 milhões de pessoas, sendo que destes, 817.963 mil são indígenas (Figura 3) 

e sua distribuição por região (Figura 4), representando 305 diferentes etnias e 274 

línguas faladas, sendo que cerca de 17,5% não fala a língua portuguesa. Revelou ainda 

que um total de 37,4% dos indígenas com 05 anos de idade ou mais falavam uma língua 

indígena. Esses percentual sobe para 57,3% quando se considera somente aqueles que 
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vivem nas TI, bem como, aumenta para 28,8% aqueles que não falam a língua 

portuguesa. Isso denota importante papel desempenhado pela língua no tocante às 

possibilidades de manutenção das características sócio culturais e de valorização dos 

estilos de vida dos indígenas.  

 
Figura 1. Situação das Terras Indígenas (TI) no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 2. Situação das Terras Indígenas (TI) Regularizadas no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 
 

Ainda de acordo com o Censo, da população atual indígena de 817.963, 502.783 vivem 

na zona rural e 315.180 nas zonas urbanas. O IBGE revelou que em todos os estados da 

federação há populações indígenas. A FUNAI também registra 69 referências de 

indígenas ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o 
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reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista (IBGE, 

2010). Esta população, em sua grande maioria, vem enfrentando uma acelerada e 

complexa transformação social, necessitando buscar novas respostas para a sua 

sobrevivência física e cultural e, garantir, às próximas gerações, melhor qualidade de 

vida. 

 
Figura 3. População indígena no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Figura 4. Distribuição da população indígena no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

As comunidades indígenas vêm enfrentando problemas sérios, como invasões e 

degradações territoriais e ambientais, exploração sexual, aliciamento e uso de drogas, 
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exploração de trabalho, inclusive, infantil, mendicância e êxodo desordenado causando 

grande concentração de indígenas nas cidades, entre outros problemas graves. 

Nesse contexto, inaugurou-se um novo marco constitucional que impôs ao Estado o 

dever em demarcar as terras indígenas e implementar de forma mais efetiva a política 

indigenista, considerando os espaços necessários ao modo de vida tradicional, 

culminando, na década de 1990, no reconhecimento de terras indígenas na Amazônia 

Legal. Os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões brasileiras, sendo que 

a Norte (Figura 5) é aquela que concentra o maior número de indivíduos, 305.873 mil 

(37,4% do total). 

 
Figura 5. Distribuição da população indígena na região Norte do Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA REGIÃO 

 
O estado de Roraima está situado na região Norte do país, sendo o mais setentrional da 

federação (Figura 6). Possui 1.922 km de fronteira com países sul americanos, sendo a 

Venezuela ao norte e noroeste e a Guiana Inglesa a leste. No Brasil faz limite com o 

Amazonas ao sul e oeste e com o Pará ao sudeste. 

Roraima apresenta uma população ao redor de 505.665 habitantes, sendo o menos 

populoso do país e com menor densidade demográfica (2,25 habitantes/km2). Sua 

capital Boa Vista tem uma população de 330.199 habitantes (65,3%) e é a única 

totalmente localizada no hemisfério norte. 

Possui 224.298,898 km2 de área, sendo que, aproximadamente, 104.018 km2 são áreas 

indígenas, representando quase metade do território do estado (46,37%). 
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Figura 6. Municípios e rodovias do estado de Roraima 

 
Fonte: Wikipédia (2015) 

 

A área de preservação ambiental (APA) no estado, de responsabilidade do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), também é extensa, sendo 

18.879 km2, um total de 8,42%. Por este motivo, Roraima é o estado brasileiro com o 

segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas (Foto 1), ficando 

atrás apenas do Amapá. O relevo é bastante variado, junto às fronteiras da Venezuela e 

Guiana Inglesa situam-se as serras de Parima e Pacaraima, onde se encontra o Monte 

Roraima com 2.875 m de altitude. De uma forma abrangente, o relevo presente no 

estado é de predominância plana. Aproximadamente 60% da área possui altitudes 

inferiores a 200 m, 25% fica entre 200 e 300 m, 14% situam-se de 300 a 900m e, 

somente, 1% detêm elevações da superiores a 900 m (IBGE, 2006). 

 

Foto 1. Vista aérea de áreas protegidas em Roraima 

 
Fonte: autor 
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Em Roraima predomina o clima equatorial e tropical úmido. A temperatura média varia 

de 20 ºC em pontos com maiores altitudes e 38 ºC em áreas suaves ou planas. O índice 

pluviométrico na parte oriental é ao redor de 2.000 mm. Na parte ocidental é de, 

aproximadamente, 1.500 mm. Na capital e em áreas próximas os índices atingem até 

2.600 mm. Nessa região, a estação seca é bem definida (outubro a abril). Seu território é 

fartamente irrigado por 14 rios e sua extensa hidrografia faz parte da bacia do Rio 

Amazonas e da sub bacia do Rio Branco (45.530 km2), sendo o maior e mais importante 

do estado, sendo este rio é um dos afluentes do Rio Negro. Quase todas as fontes 

hídricas tem sua origem dentro de seu território, com exceção de dois rios com 

nascentes na Guiana. Todos os rios roraimenses desaguam na Bacia Amazônica (IBGE, 

2006). Roraima apresenta três tipos de coberturas vegetais bem distintas: ao sul uma 

floresta tropical densa e abundante entrecortada por rios caudalosos com ricas fauna e 

flora; na região central há os campos gerais, lavrados ou savanas, existindo ainda lagos, 

riachos e igarapés; e a norte se tem uma região de serras, acima dos 1.000 m de altitude 

com temperaturas que variam de 10 a 27 ºC. No geral na parte ocidental e meridional 

prevalece a Floresta Amazônica, enquanto que na região centro oriental é caracterizado 

por formações arbustivas e herbáceas, como as campinas e os cerrados. 

Em termos de economia, o estado detém o menor Produto Interno Bruto (PIB) entre os 

estados brasileiros, apesar das altas taxas de crescimento. Seu PIB em 2013 foi na 

ordem de R$ 9.027.000,00 bilhões, representando 0,15% do PIB brasileiro. O estado 

apresentou crescimento anual na ordem de 7,65%, com isso, sendo o de maior 

crescimento econômico no Norte do país. O PIB per capita roraimense é o segundo 

maior de sua região (R$ 18.495,80) atrás somente do PIB amazonense. Em âmbito 

nacional o estado ocupa a 13ª posição estando 25,9% abaixo da média nacional e 15,9% 

acima da média regional. O setor primário de Roraima encontra-se, atualmente, em 

desenvolvimento, sendo que obteve um crescimento de 4,8% respondendo por 6,4% do 

PIB do estado. Há, ainda, o registro de 10 cooperativas agropecuárias legalizadas 

divididas em 3.160 mil hectares. Quanto aos assentamentos sem titulação definitiva 

foram contabilizados 568 unidades nesta condição, distribuídos em 44.230 mil hectares 

(SEAPA/RR, 2014). Já a população indígena total de Roraima é de 49.637 habitantes, 

com isso, representando 10% da população total do estado (IBGE, 2010). 
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4. JUSTIFICATIVAS 

 

A partir do ano de 2008 a Embrapa Roraima começa a intensificar e priorizar o trabalho 

em áreas indígenas, bem como, abarcar essa temática via projetos específicos para tal 

categoria social. Assim sendo, em 2010 uma emenda parlamentar foi aportada na 

Embrapa Roraima para o Projeto Valorização da Agricultura Indígena (VAI) que 

procurou trabalhar na perspectiva das demandas tecnológicas das comunidades 

indígenas do estado com um rol de opções aos sistemas de produção adaptados à 

realidade local e cultural dos indígenas, nomeadamente, a cultura da mandioca, pimenta 

e a criação de peixes. Em 2008 os indígenas da etnia Wai Wai fundaram a sua 

associação denominada Associação dos Povos Indígenas Wai Wai (APIW) com a 

finalidade de representar os interesses das oito (08) comunidades indígenas que compõe 

os povos da etnia Wai Wai no estado de Roraima. Esse ato de criação, em assembleia, 

ocorreu na comunidade Jatapuzinho, pertencente ao município de Caroebe, na qual a 

diretoria teria mandato de três (03) anos. Um dos pontos principais levantados foi a 

importância da APIW na tentativa de solucionar o problema do escoamento e 

comercialização da castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), que é a principal fonte de 

renda desses indígenas. 

Concomitante a esta iniciativa, a partir do final do ano de 2013 se começou uma 

importante estratégia de trabalho, articulação e organização dos agricultores familiares 

por meio da parceria da Embrapa Roraima e FETAG-RR com a constituição dos Fóruns 

de Agricultura Familiar de Roraima, onde atualmente, contempla os 15 municípios do 

estado (Figura 7), sendo que alguns deles, são eminentemente, fóruns indígenas, como, 

por exemplo, Normandia, Uiramutã e Pacaraima. 

 
Figura 7. Fóruns de Agricultura Familiar de Roraima 

 
Fonte: Embrapa Roraima (2014) 
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Os Fóruns de Agricultura Familiar de Roraima são um espaço de discussão, 

encaminhamentos e implementação de ações e de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável do território rural, formado por diversas entidades, 

organizações e instituições da sociedade civil organizada e dos poderes públicos 

municipais, estadual e federal que trabalham e/ou representam a agricultura familiar no 

estado. Nessa instância são mobilizadas a comunidade por meio de seus representantes, 

ou seja, se tem a participação dos agricultores familiares, técnicos, líderes comunitários, 

cooperativas, associações, sindicatos, movimentos sociais, ONG’s, pesquisa, 

ensino/universidade, assistência técnica e extensão rural. Suas demandas (tanto 

tecnológicas quanto não tecnológicas) devidamente registradas, organizadas e 

priorizadas são encaminhadas aos devidos órgãos competentes de acordo com o 

problema a ser solucionado em um visão mais macro do “rural” em termos de projetos e 

de percepção mais abrangente das instituições públicas enquanto agentes de 

desenvolvimento. 

O relato que irá se descrever ao longo deste artigo se remete a participação de algumas 

instituições, nomeadamente, da Embrapa Roraima, Funai e Secretaria Estadual do Índio 

(SEI) que estiveram, à convite, de 12 a 15 de maio de 2015, na comunidade Jatapuzinho 

para a Assembleia Extraordinária da APIW com o intuito de acompanhar a posse da 

nova diretoria, esclarecimentos sobre a situação atual da associação, suas principais 

demandas e possíveis encaminhamentos junto à comunidade de forma participativa. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 
Para ciência se faz necessário conhecer a realidade a qual se estará focando o objeto de 

análise. Em um primeiro passo se esboçara (Tabela 1) a situação e a realidade sobre a 

qual se discorrerá no que tange à distribuição de terras do estado de Roraima. Em 

relação às TI (Figura 8) se observa sua distribuição no estado e localidades. A etnia Wai 

Wai esta é composta por oito (08) comunidades que estão localizadas em duas TI – 

Trombetas/Mapuera e Wai Wai – (Tabela 2). As principais atividades estão relacionadas 

a coleta de castanha do Brasil e a farinha de mandioca (Manihot esculenta). No caso da 

castanha se explorará melhor os dados, no entanto, a produção de farinha de mandioca 

gira ao redor de 600 sacos/mês (Foto 2), a um preço médio de R$ 200,00/saco. 
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Tabela 1. Distribuição das Terras do Estado de Roraima 
 Há % 

RORAIMA 22.429.898 100,00 

Reservas Indígenas - FUNAI 10.401.800 46,37 

Áreas de Preservação - IBAMA 1.887.999 8,42 

Área do Estado 2.241.180 9,99 

Área da União (Áreas remanescentes, Imóveis Rurais e 

Assentamentos – INCRA) 

7.624.218 33,99 

Área do Exército 274.700 1,22 

Fontes: INCRA/FUNAI/IBGE/IBAMA (2010) 

 

Outras produções também são trabalhadas, no entanto, com um grau de importância 

menor, sendo que muitos destes produtos servem de base para a alimentação para as 

próprias famílias nas comunidades. As produções secundárias são: banana, batata doce, 

cupuaçu, caju, cacau, mamão, laranja, limão, açaí, buriti, pupunha, côco, cará, cana de 

açúcar, abacaxi e algodão, sendo que, basicamente, estas culturas são para o consumo 

próprio das famílias indígenas em suas comunidades e o excedente, quando há, é 

comercializado em pequena escala nas cidades mais próximas. Da mandioca brava 

fazem beiju, farinha (Foto 3) e bebidas à base de tapioca (caxiri). 

 

             Figura 8. Distribuição e localidades das TI em Roraima 

 
Fontes: FUNAI/ITERAIMA (2010) 



1470    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

12 
 

Tabela 2. Terras Indígenas da Etnia Wai Wai no Estado de Roraima 
Terra Indígena Etnia Município Superfície (ha) Situação Ato Legal 

Trombetas/Mapuera Wai Wai Caroebe 663.775 

(3.970.420) 

Em estudo Portaria de 

Demarcação 

361-

23.04.2001 

Wai Wai Wai Wai Caroebe/São 

João da 

Baliza/São 

Luiz do 

Anauá 

405.698 Homologada Decreto 

Homologatório 

S/Nº-

23.06.2003 

TOTAL   1.069.473   

Fonte: FUNAI (2003) 

 

Foto 2. Farinha de mandioca 

 
Fonte: autor 

 

Foto 3. Fabricação da farinha 

 
Fonte: autor 
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Da castanha uma pequena parcela é destinada ao consumo próprio da comunidade onde 

são feitos a paçoca, leite, mingau, beiju e doce. Também a caça (jacaré, paca, iguana) e 

pesca compõe a dieta alimentar dos indígenas, bem como, exploram peixes ornamentais 

e o cipó titica. Nas comunidades onde existem escolas as mesmas são amparadas pelo 

governo do estado com gêneros alimentícios para a merenda escolar (feijão, arroz, 

massa, café, etc.) com a entrega via aérea (Fotos 4 e 5) com certa periodicidade. 

 

Foto 4. Pista de pouso e decolagem na comunidade Jatapuzinho 

 
Fonte: autor 

 

Foto 5. Entrega de gêneros alimentícios à comunidade via aérea 

 
Fonte: autor 

 

A castanha do Brasil é encontrada na Amazônia Legal (Rondônia, Acre, Amazonas, 

Roraima, Pará, Amapá e Mato Grosso). As amêndoas apresentam alto valor nutritivo e 

excelente complemento na dieta alimentar humana. Da amêndoa pode-se extrair o óleo 

e do resíduo pode se obter a torta e o farelo para alimentação humana e animal. 

Os trabalhos de pesquisa com a castanha do Brasil em Roraima iniciaram-se em 2005 

com o projeto da Embrapa denominado “Kamukaia: manejo de produtos florestais não 

madeireiros na Amazônia” onde este trabalho teve como objetivos reunir as principais 

informações coletadas a partir deste projeto de pesquisa em estudos de fenologia, 
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estrutura populacional e produção de frutos em castanhais nativos, bem como, 

caracterizar as comunidades extrativistas e os sistemas de extração praticado nesta 

região da Amazônia. No sistema praticado pelos indígenas, os castanhais são divididos 

em pontos de coleta, cuja responsabilidade é entregue a uma família, que lhe dá o nome, 

porém, existem casos de famílias que, mesmo não sendo responsáveis por pontos de 

castanhais, acompanham seus parentes nos trabalhos e dividem seus lucros (Tonini et 

al., 2014). Alguns números e informações acerca das comunidades indígenas que 

compõe os Wai Wai (Tabela 3) podem ser observadas no tocante à, por exemplo, 

número de famílias, número de habitantes e quantidade de sacos de castanha colhidos, 

pois esta é a principal atividade agrícola extrativista/coletora das oito (08) comunidades 

da etnia no estado de Roraima. 

 

Tabela 3. Dados das comunidades indígenas da etnia Wai Wai em Roraima 

 Catual Jatapuzinho Makará Anauá Cobra Soma Xarí Samaúma 

Número de famílias 09 41 08 32 09 06 14 05 

Número de 

habitantes 

42 329 42 178 50 39 75 22 

Quantidade de 

sacos colhidos de 

castanha (60 kg) 

__ 3000 60 3200 200 80 __ __ 

Total kg (392.400) __ 180.000 3.600 192.000 12.000 4.800 __ __ 

Fonte: Embrapa (2008) 
 

A medida utilizada na coleta da castanha é o de sacas de 4 a 5 latas, o que equivale a 50 

– 60 kg. A medida é referenciada em latas de 20L (12 a 15 kg) onde a produtividade 

média por dia trabalhado é de 8 latas (110 kg/homem/dia). O percentual de famílias que 

trabalham com o extrativismo da castanha varia de 6,4 a 21,7%. Durante a safra de 

2010, a produção das comunidades Wai Wai em Roraima foi de 5.247 sacos, o que 

equivale a, aproximadamente, 231 toneladas de castanha, com uma receita bruta 

estimada de R$ 441.000,00. As comunidades de maior produção foram: Anauá, Xari e 

Jatapuzinho, que somaram 82,7% da produção total. A coleta dos frutos é realizada por 

um período de três meses, sendo iniciada em maio e encerrada em julho. O tempo 
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médio entre a queda dos frutos e a sua coleta varia de um a quatro meses. O mês de 

julho é reservado apenas ao transporte castanhal/comunidade/ponto de venda. 

Verificou-se a necessidade de maior capacitação no planejamento da coleta, bem como, 

de maior organização das atividades dentro da floresta que pode ser fundamental para o 

aumento da eficiência e da rentabilidade da atividade extrativista. A parte mais 

cansativa consiste no transporte das castanhas até a beira do rio (primeiro transporte), 

que limita a área explorada e diminui o rendimento. Segundo relato dos indígenas, a 

área explorada nos castanhais é, atualmente de, no máximo, 2 km do rio, indicando que 

ainda existem grandes áreas a serem exploradas. Após o primeiro transporte, as 

castanhas são lavadas no rio com a utilização de um paneiro ou jamaxis, sendo 

novamente ensacadas e armazenadas, sem secar, à beira do rio, onde podem permanecer 

por até dois meses. Antes de serem ensacadas, todas as sementes chochas, podres e 

mofadas são descartadas. Esta é uma prática aconselhável, pois, além de evitar o 

desenvolvimento de fungos e bactérias, evita o transporte de peso desnecessário. A 

prática de lavar as castanhas e ensacá-las sem a secagem adequada foi identificada 

como ponto negativo em relação aos bons procedimentos de coleta. Essa conduta é um 

dos principais responsáveis pela redução na qualidade da castanha, por favorecer a 

proliferação de fungos. Após a lavagem, a secagem deve ser imediata. O segundo 

transporte, do rio à comunidade, é realizado via fluvial, com a utilização de canoas 

construídas pelos próprios indígenas e voadeiras movidas a motores de popa. Nesta 

etapa, as castanhas são transportadas ensacadas por um período de viagem que varia de 

quatro a dez horas, dependendo da distância do castanhal. O armazenamento das 

castanhas, quando realizado, é feito na comunidade, na própria canoa, onde ficam 

ensacadas pelo período de um dia. O terceiro transporte, realizado da comunidade até o 

ponto de venda ao atravessador, também é feito por via fluvial, por meio de canoas e 

voadeiras. O período de viagem varia de três a dez horas, dependendo da localização da 

comunidade e do ponto de comercialização. Os indígenas comercializam suas castanhas 

com atravessadores dos estados do Pará, Acre e Amazonas. Nesse sistema, a 

remuneração à mão de obra familiar chegou a R$ 182,03. Com base na produção e nos 

dias trabalhados, obteve-se uma produtividade média de 3,1 latas (34,1 kg) homem/dia 

(Tonini et al., 2014). O fruto (ouriço) pode ser usado como carvão ou utilizado na 

confecção de artesanato indígena como fonte de renda extra. O estado de Roraima 
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figura nas estatísticas oficiais do IBGE com um produção que pode ser considerada 

pequena, com média histórica de 899,5 toneladas, correspondente a 2,03% da produção 

nacional. Os municípios produtores de castanha do Brasil localizam-se no sul do estado, 

onde se destacam: Caracaraí, São João da Baliza, São Luiz do Anauá, Caroebe e 

Rorainópolis. O extrativismo é praticado por agricultores familiares assentados, 

ribeirinhos na região do Baixo Rio Branco e por indígenas da etnia Wai Wai em suas TI 

(Figura 9). 

 

 Figura 9. Localidades da região do Baixo Rio Branco e TI da etnia Wai Wai 

 
Fonte: FUNAI (2010) 

 

Os indígenas Wai Wai são os principais extrativistas de castanha do Brasil no estado de 

Roraima. A etnia não corresponde a uma única unidade étnica substancial, englobando 

11 etnias, sendo que, entre as principais estão: Hixkariana, Mawaiana, Karafawaina, 

Curuma e Xereu. No Brasil, o território Wai Wai reconhece três (03) TI localizadas nos 

estados do Amazonas, Pará e Roraima, nas TI Nhamundá-Mapuera (Pará), 

Trombetas/Mapuera (Amazonas, Roraima, Pará) e Wai Wai (Roraima), conforme figura 

10. No caso específico de Roraima, estima-se, por informação pessoal do tuxaua, que as 

08 comunidades da etnia Wai Wai respondem entre 900 a 1000 pessoas, onde, na 

média, devem figurar 90 pais de família, ou seja, uma média de 10 integrantes por 

família. Algumas dessas comunidades, como é o caso do Jatapuzinho, há rádio 

comunitária, onde ocorrem informes, notícias e comunicação entre as comunidades, 

bem como, com os postos da Funai (Foto 6). 
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Percebe-se a importância que a castanha do Brasil (Fotos 7 e 8) assume na vida e na 

dinâmica social das comunidades indígenas da etnia Wai Wai, a qual responde, em 

média, a cada ano, em uma quantidade que varia de 200 a 450 toneladas, em grande 

parte, essa variação dependente do regime de secas/chuvas e outros fatores climáticos e 

de manejo dos castanhais. Empiricamente, segundo registro de alguns indígenas, em 

muitos casos uma simples limpeza da área ao redor da projeção da copa, aumenta, 

substancialmente, a quantidade de castanha colhida. Certamente esse aspecto deve estar 

ligado a uma menor competição das castanheiras por nutrientes, água e incidência solar 

com a vegetação ao redor das árvores. 

 

Figura 10. Localidades das TI Trombetas/Mapuera e Wai Wai 

 
Fonte: FUNAI (2010) 

 

Foto 6. Posto da FUNAI 

 
Fonte: autor 
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Foto 7. Sacas de castanha do Brasil 

 
Fonte: autor 

 

Foto 8. Castanha do Brasil 

 
Fonte: autor 

 

 

6. PRINCIPAIS DEMANDAS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Pode-se resumir que entre as principais demandas e gargalos enfrentados pelas 

comunidades indígenas dos Wai Wai estão relacionados aos seguintes aspectos: a) 

maiores produtividades em função de técnicas de manejo das principais culturas e das 

secundárias, em segundo plano; b) uma maior estabilidade de produção da castanha do 

Brasil em função da variação sazonal em função do regime hídrico e, em grande parte, à 

técnicas de manejo; c) formas alternativas de rotas para o transporte e logística para 

comercialização da produção pois, quase todo translado é realizado pela via fluvial, 

sendo que, em alguns casos, as distâncias variam de 20 a 70 km até a estrada mais 

próxima que, por sua vez, dará acesso pela via rodoviária até as cidades mais próximas; 

d) a necessidade de professores e técnicos ‘indígenas’ nas escolas e nos cursos de 

capacitação para seus pares de forma que haja uma maior interação, aproximação e 

comprometimento à realidade da comunidade; e) a necessidade de acompanhamento 

gerencial mais profissionalizado entre os próprios indígenas, pois atualmente, a 
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associação (APIW) encontra-se inadimplente e, com isso, não consegue captar recursos 

e nem acessar as políticas públicas de comercialização (PAA e PNAE), ainda que tenha 

diminuído, sensivelmente, suas dívidas; f) tecnologias para o saneamento básico rural e 

formas alternativas de energia (fotovoltaica e eólica); e g) a necessidade urgente da 

instalação de infraestrutura, em Caroebe, de uma agroindústria para processamento 

mínimo (classificação, secagem, descascamento e embalagem) das castanhas com a 

finalidade de agregação de valor e criação de marca própria com identidade regional, 

pois hoje, sabe-se, por informações pessoais e extraoficiais que as castanhas dos 

indígenas Wai Wai são comercializadas, via atravessadores, nos estados do Amazonas, 

Pará e Acre sem identificação. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da descrição das demandas elencadas percebe-se que as comunidades indígenas ainda 

necessitam de um grande aporte de apoios e suportes, tanto tecnológicos quanto não 

tecnológicos para a superação de seus principais gargalos. Algumas ações e atividades 

estão sendo realizadas, no entanto, ainda alguns pontos de estrangulamento merecem 

atenção especial para que tenham mais autonomia e protagonismo social e produtivo, 

como por exemplo, o acesso a linhas específicas e diferenciadas de comercialização e 

processos de agroindustrialização com o intuito de agregação de valor e reconhecimento 

de marcas próprias associadas à produção local, como é o caso, das castanhas do Brasil 

dos Wai Wai de Roraima. Para tal, não só as instituições públicas da União tem um 

papel importante nessa construção coletiva, bem como, os mais diversos órgãos e 

entidades de âmbito estadual e municipal, universidades, ONG’s e as organizações 

sociais da agricultura familiar, em especial, nesse caso, das representações indígenas. 
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ANALYSIS OF ENDOGENOUS DEVELOPMENT AS A PROPOSAL 

FOR RURAL DEVELOPMENT IN NORTHERN RIO DE JANEIRO, 

BRAZIL: POTENTIALS AND LIMITATIONS 
 

PEROZO, D.1 , POKORNY, B.2,  NIETO CARAVEO, L.3, SCHLÜTER, S.4. 

 

ABSTRACT 

 

Rural development plans have evolved in an ineffective way in Brazil. Rural areas have 
been traditionally considered as providers of raw materials, without receiving 
significant economic benefits. The problem reaches different spheres of development, 
translated into facts such as high levels of poverty, few employment opportunities, 
environmental damages and limited health and education conditions. Endogenous 
Development (ED) is an approach to local development aiming on the strengthening of 
local actor networks within a territory for an effective use of resources and an 
accumulation of capital. This approach is aiming to avoid the negative social and 
environmental effects of prevailing development approaches for rural development only 
focused on modernization.  Instead, the transformation of local economies takes place 
by the application of external capital, technologies and know-how. However, the 
relevance and feasibility of the underlying theoretical foundations have been 
insufficiently analyzed at an empirical level. Particularly, the analytical prospect of 
Economic Geography reports on two important issues based on the proposal of 
centripetal and centrifugal forces that might thwart success: firstly, the dependence of 
local economies on larger development poles and politic and administrative units; and 
secondly, the notorious drain of workforce, youth, brains and potential agents of change 
towards bigger cities that offer attractive economic opportunities. The here presented 
study critically reflects on the relevance of these two issues for the feasibility of ED by 
exploring the situation of Italva, a rural municipality in the northern area of the state of 
Rio de Janeiro (RJ), Brazil; and its core objective is to analyze the applicability of ED 
strategies in this region, through a study based on potentials and limitations. 
 
Key words: rural development, endogenous development, capital accumulation, 
limitations, potentials.  
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1. Introduction 

 

Development plans have been ineffective in rural areas of Brazil (Grisa & Schneider, 

2015; p. 20). These areas provide basic raw material for the production of goods and 

services, suffering an increasing anthropogenic pressure (Wiggins, 2016; p.17). The 

situation affects multiple arenas, especially the economic, social and environmental 

dimensions of development.  

 

In general terms, development is a concept which definition has experienced changes 

throughout the time, lying on historical, philosophic and methodological foundations. 

However, all of the known definitions come from an anthropocentric perspective, 

positioning human beings as the most important group on Earth, owners of the planetary 

resources and therefore in charge of their management in order to satisfy their needs. In 

addition, the idea of development is frequently associated with the necessity to generate 

economic growth as a prerequisite in order to achieve particular goals, without a defined 

vision of where the limits of growth processes would be. Certainly, those limits exist, 

and they are determined by key variables such as the quantity of resources available, 

demographic trends, the nature of production processes and the resilience of 

ecosystems. 

 

Historically, the idea of progress has been redefined in different ways (Reyes, 2002; p. 

2-17) while once the limits of growth were becoming evident, sustainable development 

became a universal pattern (Rodríguez, 2011; p. 76). In this context, the world deals 

with problems such as poverty and exclusion, and the need to create possibilities for 

local contexts and opportunities for rural areas of delayed development. This situation 

leaves in evidence the weakness of sustainable development as a proposal in front of 

globalized economic processes; since it is clearly expressed in the low level of 

achievement of collective goals subscribed in global agreements, restructured from 

decade to decade.   

 

In this sense, Endogenous Development (ED) is a proposal that pretends to aboard these 

problems considering the use of the resources that small contexts have at hand as 
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potential tools for the change of the local reality, growing from within.  This approach is 

aiming to avoid the negative social and environmental effects of prevailing development 

approaches for rural development that rely on modernization patterns.  Instead, the 

proposal suggests that the transformation of local economies takes place by the 

application of investment, technology and know-how as inputs.  

 

Nonetheless, these assumptions could be skipping elements that compromise the 

effectiveness of processes projected by theory. Endogeneity is based on capital 

accumulation as a factor of wealth creation for the local system; but this process cannot 

take place in scenarios with serious leaks of resources.  In the same way, local systems 

under development processes with an endogenous orientation must work self-guided 

processes, but most of the local economies in Brazil depend strongly on governmental 

support. Notwithstanding the above mentioned, there is a limited consideration of both 

issues in the theoretical structure of ED. Having this in mind, this article aims to 

contribute to the expansion of ED as a theoretical proposal from the contributions 

obtained as a result of a practical experience. For this, a brief theoretical introduction 

will provide highlights about the conceptualization of ED; subsequently, the main 

characteristics of Italva are going to be shown in the description of the case study; to 

later on explain the methodological approach, results and main findings.  

 

1.1 From development theories to sustainability  

 

The idea of development came up within the economic discussion through the need of 

recovering after of the global wars, as a way to plan the reconstruction of Europe 

(Gutiérrez, 2007; p. 45).  The orientation of development theories was to beat the 

obstacles that caused a delay in societies, making possible positive and desirable 

changes, improving life conditions, generating growth, capital allocation and welfare. 

According to Vázquez Barquero, (2007, p. 85) development “evolves and transforms 

itself in the extent that society does, in the extent that countries, regions and cities have 

to give solutions to new problems”. Based on this statement, different theories were 
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appearing through the introduction of new arguments. These theories are known as 

Modernization, Dependence5, World Systems6 and Globalization7. 

 

Traditionally, the recognition of growth as a previous, necessary and desirable 

condition, has created a strong link between development and economic principles. As a 

result, the idealization of development in other areas like social, cultural or political 

spheres implied economic success as a compulsory factor to ponder in advance. Such 

economicist vision, was subject of criticism by authors like Lebret, who considered that 

“the problem of distribution of goods is secondary compared to the problems of 

preparing men to receive them” (Lebret, 1959 in Goulet, 1996; p. 9). Also Furtado 

(1982 in Boisier, 2010; p. 10) stated that development “is about a social and cultural and 

only secondarily economic process”. Similarly, for Anand & Sen (1994, p. 1), “a basic 

distinction needs to be made between the means and the ends of development. Human 

beings are the real end of all activities, and development must be centered on enhancing 

their achievements, freedoms and capabilities”8.  

 

In this regard, consequences of development processes like the increasing pollution and 

the overexploitation of resources; placed the attention on production trends and their 

future effects. In 1972 with the publication of The Limits to Growth, the global 

environmental problems were widely known and public consciousness started rising 

(Rodríguez, 2011; p. 86). This was the turning point for the appearance of a new 

perception of development, based on environmental values and the rationality in the use 

of resources known as sustainable development. For Barkin, (1998, p. 25) this new 

interpretation of development was born from the recognition of the impossibility to 

maintain current consumption levels, pointing out that poorer countries should never try 

to imitate consumption models from developed countries.  

 

Nevertheless, according to Faber y McCarthy (2003, in Horstink, 2012; p. 17), 

progressive scientists, social movements and international institutions state that 

sustainability tends to favor rich countries, privatizing the benefits and socializing the 

                                                           
5 Raúl Prébisch, 1948: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. 
6 Wallerstein, 1987: World Systems Analysis 
7 Blacutt, 2013: El Desarrollo Local Complementario. 
8 Underlined in original. 
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costs, adapting sustainability principles and putting environmentalism to the service of 

capitalism. The marketing of sustainability and its loss of essence is also pointed out by 

many sectors of society that defend environmental democracy (Medellín, Ávalos & 

Nieto, 2011; p. 3). Beyond the criticism, the idea of sustainability brought to the current 

global discussion the need to think about new and more coherent ways to produce and 

the emergence of local and regional initiatives, such as ED. 

 

 

2. Endogenous Development 

 

In the decade of the 80s, a set of visions associated to growth studies9 made a 

reinterpretation of productivity laws, focusing on their relation with the process of 

capital accumulation. By the same time, the proposal of Endogenous Development 

emerged as a consequence of the combination of perspectives pursuing the evolution of 

delayed territories in southern Europe. This proposal considered certain factors as 

strategic forces in development processes, such as the adaptation of the organization of 

territorial production, the incentive to entrepreneurship, the acquisition of technology 

and the identification and strengthening of sociocultural and institutional networks 

(Vázquez Barquero, 2007; p. 186). Additionally, Albuquerque (2004; p. 1) reports a 

very linear condition of the current development model and its dependence on 

investments made by big corporations. Instead, the author states that the provision of 

financing resources and the incorporation of technological innovation must have a 

strong link with social and institutional cells.  

 

ED is a theory that places regions as new units of reference (leaving behind the State-

Nations or global visions), with an interdependence between the local economy and 

external contacts in a local-global relationship that determine the course of growth. 

Also, this approach facilitates the collective appropriation of knowledge and 

technology, in search of the adoption of new and better processes and the reproduction 

of products with successful results (Brunet & Baltar, 2010; p. 7). 

 
                                                           
9 These contributions are found especially in Romer, 1986: Returns and Long-Run Growth and Lucas, 1988: On the Mechanics of 
Economic Development. 
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So, Endogenous Development is defined as a process with deep territorial roots, aiming 

to improve the quality of life of the population employing specific human and natural 

resources, analyzing internal potentialities and identifying external prospects such as 

funds, technology and knowledge as a way to enhance growth from within the system. 

Likewise, it relies on the reinvestment of the local income, social participation in 

decision making processes, capital accumulation, support to creativity and 

entrepreneurship, cultural and institutional linking and the identification and use of 

geographical advantages. For Albagli (2004 in Flores, 2007; p. 38), is possible to 

reinforce the local sense of belonging by “encouraging identity and cooperation bonds 

based on the common interest to protect, value and capitalize the capacities of a given 

territory, including its cultural features, environmental richness and economic 

potentialities”.  

 

In this vein, components of ED are based on different dimensions of development 

linking social, economic, cultural, political and environmental elements. The proposal 

of ED keeps the integrative and multidisciplinary essence of Sustainable Development, 

reducing the scope to local contexts and underlining the consideration of key potentials. 

This new vision leaves behind economic approaches, since “early work within the 

exogenous growth paradigm […] completely failed to connect economic and non-

economic aspects” (Cuesta, 2004; p. 2). 

 

 

Figure 1. Dimensions of Endogenous Development analysis. Own elaboration 
based on Vázquez Barquero, 2007. 
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Rendón & Herrera, (2011, p. 121) propose that the actors involved in endogenous 

processes are usually enterprises, institutions and the civil society, identified as social 

capital.  However, plans obey normally to a particular arrangement adapted to the local 

reality, considering main issues, resources and potentials available and the possibilities 

to adopt a given policy. Therefore, ED is a flexible strategy that can differ from place to 

place (Vázquez Barquero, 2007; p. 206). In general lines, this theory has received 

contributions from several authors throughout the last century, which ideas were 

oriented to improve local strategies towards progress.  

 
Authors Contributions 

Marshall (1890, 1919) 
Rosenstein-Rodan (1943) 

Organization of production and 
diminishing returns 

Perroux (1955) 
Hoover (1948) 

Growth poles, urban development and 
agglomeration economies 

Schumpeter (1934) 
Kutznets (1966) 

Capital formation, technological change 
and increase of productivity 

Coase (1937) 
North (1990) 

Institutional development and reduction of 
transition costs 

 
Table 1. Contributions to the theoretical basis of ED and their authors.                

Own elaboration, 2015. 
 

In a critical way, Brunet & Baltar (2010, p. 12) identified three main limitations related 

to the application of ED projects:  

 The conduction of the investment mechanisms are in collective hands instead of 

being driven by enterprises. That implies a change in the way the system works.  

 The creation of small businesses is often based on surviving reasons, which 

means that the possibilities to generate growth are reduced. 

 The existence of political obstacles in the planning of development, low 

financing and delay in the coordination of governmental actions. 

 

In a stronger line of criticism, Margarian (2013, p. 2) catalogue the proposal of ED as 

unclear, weak and even fuzzy. According to her viewpoint, the idea is theoretically still 

lacking of consensus between authors, undefined and with low acceptance. Likewise, 

the system of community governance seems to be more a reactive argument before 

globalization trends than a model with a firm theoretical basis and valid reasoning.  
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Furthermore, other visions point out that the proposal does not consider the adaptation 

of methodologies at the time that is fundamentally lacking of constructive capacity and 

innovative solutions before current global problems projected at the local scale. From an 

analytical perspective, Malunga & Holcombe (2014; p. 616) state that “what has gone 

fundamentally wrong with present-day development approaches is that they have 

replaced rather than built on the endogenous ways of dealing with development issues”. 

 

Nonetheless, is evident that the scientific argument of ED as a proposal is still in 

evolution and is being sustained from a wide range of sources, linked to geographical, 

sociological and economic phenomena. Regional planning studies show examples of 

near areas with similar topographical, climatic and geographic conditions experimenting 

different levels of growth. Behind this scenario, there are necessarily particular factors 

determining prosperity levels and the success of development-oriented actions.  In this 

sense, Montes Lira (2001, p. 9) affirms that territorial planning is a very relevant 

component of development, since is able to enhance public investment, to attract private 

initiatives and to support social organization in the improvement of urban and rural 

areas, matching their current needs with their potentials and future projects.  

 

In this order of ideas, there are also elements proposed by Economic Geography as 

determinants of development. They affect the rate of growth and influence the gain or 

loss of capital, through the flow of resources.  Moncayo (2001, p. 103) makes reference 

to the assumptions of Krugman (1999), who states that local accumulation processes are 

determined by forces with a centripetal or a centrifugal effect, which act in favor or 

against economic concentration. Centripetal forces act in favor of growth processes, 

while centrifugal forces work against accumulation processes, giving more relevance to 

other development poles and providing resources from within to outside the system.   

 

 

3. Case study on Italva 

 

3.1 Approach 
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The scope of this work was exploratory, since it was aiming to determine the nature of a 

problem, and descriptive because it was intending to provide details about a given 

situation without external stimulation. The research was conducted following three 

levels: the theoretical level, through the review of ED theoretical basis; the analytical 

level, through the identification of ED conditions in the case study; and the empirical 

level, through the conduction of the activities in the field. These activities were 

developed through direct observation and the application of particular interviews to key 

actors. The use of both strategies to collect information, aimed to reunite different 

perspectives about the same reality in order to set a more representative picture of the 

case study. In this sense, the objective of the field work was basically to analyze the 

feasibility to implement ED strategies in Italva, through the identification of the key 

conditions proposed by theory. These conditions, proposed by Vázquez Barquero 

(2007) are a summary of the elements that define ED plans in a given territory. 

  
Endogenous Development conditions proposed by theory Italva 

 
Condition Potential Limitation 

Autonomous development of the territory  
     Solidarity and participatory democracy   
     Self-development with local initiatives   
Human and cultural development  
     Capacity building of citizens   
     Creativity and entrepreneurship capacity   
     Cultural sustainability   
Capital accumulation and economic progress  
     Flexible organization of production   
     Technological change and innovation dissemination   
     Urban development   
     Self-sustained development   
Local policy development  
     Creation and growth of enterprises and clusters   
     Dissemination of knowledge and innovation   
     Building of urban equipment and infrastructure for development   
     Development governance   
     Interaction and synergy of ED policy   

 
Table 2. Set of conditions that determine ED processes, to be verified in field.                                                          

Own elaboration based on Vázquez Barquero, 2007. 
 

The evaluation consisted in checking the fulfillment of these conditions in the current 

scenario. In this sense, existing conditions or those with high possibilities to be reached 

were identified as potentials; while inexistent or unfavorable conditions were qualified 

as limitations. In addition, the research aimed to identify those forces acting in favor 
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(centripetal) and against local development (centrifugal), through the analysis of the 

information obtained, applying the definitions of Krugman (1999) of such forces. With 

this, the idea was to complete a scheme that better expressed the local dynamics.  

 

3.2 Italva 

 

 
Figure 1. Map of Italva, located in northern RJ. Based on SEAPPA/SDS, 2016. 

 

Italva is a municipality located in north of the state of Rio de Janeiro (320km away from 

the city of Rio), with an area of 293.81 km2 and 14,489 inhabitants (IBGE, 2014); out of 

which 10,228 live in the city and 3,799 in the inland (EMATER-RIO, 2014). 

 

The municipality has a Tropical Savanna Climate (Aw), registering 1,077 mm of annual 

precipitation and an average annual temperature of 23.3 °C (INMET, 2015; WB, 2015). 

The most important river crossing the region is the Muriaé, with around six relevant 

tributaries within Italva. The soils are relatively dry, slightly acid and low in organic 

matter, with a clay-sandy texture. Most of the area is occupied by the typical vegetation 

of the tropical forest (sub-evergreen and Atlantic semi deciduous).  

 

The municipality owns its name to the presence of numerous minerals in the soil (Italva 

means “white stone”). This brought the attention of mine companies and promoted the 
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extraction of marble, calcite, dolomite and quartz in order to produce cement, lime and 

limestone. The most relevant activity for locals is the production of milk, followed by 

cattle and agriculture. In addition, Italva counts on fertile lands with a relatively low 

production of tomatoes, bell pepper, maize, rice, beans, cane and some fruits.  

 

There was a strong deforestation process during the last two decades, bringing dramatic 

changes in climate at the local scale and longer dry seasons. Part of this, is evident 

given the disarray of the rain regime occasioned by the extensive cattle production, the 

compacting of the soil and the expansion of areas under strong erosion. Other issues that 

affect local productivity are the low zootechnical profile of the cattle, the scarcity of 

financial options for rural producers, the low access to energy, the distance to big 

markets and the lack of an adequate infrastructure to generate added value to the local 

production.  In addition to this, there are strong needs in health and education, work 

sources are precarious and the level of investment is very low.  

 

3.3 Field methodology  

 

The observation process was conducted following the classical methodology of Aguirre 

(1979). Also, the preparation of questionnaires and the conduction of interviews were 

carried out under the principles proposed by Iarossi (2006) and Noreña et al., (2012) 

using a semi-structured format.  

 

Three different kinds of interviews were conducted. Firstly with producers, in order to 

know their perspectives about the economic dynamics; the second group was directed to 

actors involved in development processes; and the third type of interview was directed 

to a World Bank consultant, who made an assessment of the current performance of the 

Rural Rio Project (a project aiming to improve the quality life of rural producers).  

 
Type of 
Interview 

Quantity Directed to Topic 

I 5 Producers Production dynamics 
II 9 Local representative actors Development of the area 
III 1 Specialist WB consultant Rio Rural performance 

Table 3. List of interviews conducted, by type. Own elaboration, 2015. 
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More specifically, the second model of interview was directed to personalities involved 

in local development processes with an active participation in the local life and 

governmental responsibilities, including members of the local government, local 

leaders, gender representatives and directors of local industries. 

 
Area Charge 
Social Secretary of Social Assistance 
Politics Municipal legislator 
Economy Chairman of Bela Vita Milk Diary 
Economy Secretary of Finance 
Environment Secretary of Environment and Public Cleaning 
Technology Supervisor of Technical Rural Assistance 
Gender & Local Organization President of the Local Producers Association 
Culture Secretary of Culture, Sport and Leisure 
Agriculture Secretary of Agriculture 

Table 1. Interviews conducted with development actors, by area.                         
Own elaboration, 2015. 

 

Once the information was collected, the next activities were the revision of results 

through the compilation of the data, the organization of the information and the 

presentation of relevant findings. The process of interpretation of the data was carried 

out through the use of the software MAXQDA11 in order to interpret results organized 

in a set of topics of higher relevance.  

 

 

4. Results 

 

ED conditions were analyzed, setting ideal conditions proposed by theory against the 

real scenario. In the table, elements with poor or no presence were categorized as 

limitations; while those with a noticeable presence or with possibilities to improve were 

qualified as potentials. In summary, the results show strong differences between both 

scenarios, at the time that the information obtained helped to identify particular facts 

that affect the current local dynamics.  
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Endogenous Development conditions proposed by theory Italva 
 

Conditions Potential Limitation 
Autonomous development of the territory  
     Solidarity and participatory democracy   
     Self-development with local initiatives   
Human and cultural development  
     Capacity building of citizens   
     Creativity and entrepreneurship capacity   
     Cultural sustainability   
Capital accumulation and economic progress  
     Flexible organization of production   
     Technological change and innovation dissemination   
     Urban development   
     Self-sustained development   
Local policy development  
     Creation and growth of enterprises and clusters   
     Dissemination of knowledge and innovation   
     Building of urban equipment and infrastructure for development   
     Development governance   
     Interaction and synergy of ED policy   

Table 2. Potential and limiting elements of Endogenous Development in Italva. 
Own elaboration, 2016. 

 
 
Autonomous development of the territory: This characteristic is represented by the 

existence of social values such as solidarity and participatory democracy, at the time 

that analyzes the level of independence and self-development with local initiatives. In 

this sense, the case study does not count on local organizations with an active 

participation of settlers. Despite there have been recent efforts like the constitution of 

COGEMs (Comite Gestor da Microbacia, or Micro-watershed Board) as a way to 

assume the management of water resources, they have not been solid enough to involve 

the community into the assumption of local issues. Nevertheless, locals show moral 

compromise with democracy. 

 

Human and cultural development: Italva shows important losses in the cultural area. 

The presence of cultural values demonstrates the capacity of the community to persist 

before external threats that threat local heritage and generate loss of identity. 

Nevertheless, the municipality has a poor cultural life and an economic atmosphere 

depressed by the effect of external pressures. Local initiatives and entrepreneurship do 

not receive any support and initiatives are not supported due to the lack of finance 

resources. Local virtues like encouragement, social organization and capacity building 

are very weak. Citizens still keep a paternalist way of thinking, highly dependent on 
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governmental support, without clear entrepreneurship proposals. Additionally, there is a 

strong migration trend and a low sense of belonging. 

 

Capital accumulation and economic progress: In the area, there are local institutions 

actively working in the field of agriculture and livestock production waking awareness 

about proper ways to produce and promoting the adoption of sustainable practices. In 

this sense, the introduction of technologies and the dissemination of innovative 

elements within the local life are taking place, eventually through institutional 

cooperation. Nevertheless, deforestation effects and consequences of land use change 

are dramatic, and the most recent environmental programs are showing its first results. 

In terms of urban development, the city itself has not grown a lot and the bridge that 

communicates Italva with the rest of the country was built in the 40s, receiving poor 

maintenance since then. In general, services and infrastructure are barely enough 

considering the population level, although the construction of parks, sport fields and 

leisure spaces is actually necessary. Levels of security are very good, and pollution 

levels are low, despite of the absence of effective waste plans.   

 

Local policy development: The rate of creation of enterprises is very limited and the 

municipality requires the establishment of development-oriented governmental plans. 

The improvement of infrastructure for production and the reinvention of the urban space 

depend on external finance sources and represent an evident limitation for development. 

Dissemination of knowledge is a process taking place currently, although in a very slow 

way. The introduction of new techniques for the management of production in yards 

and small properties has led to the improvement of environmental conditions in a 

restricted level, but at the same time is working as a way to bring a change in the local 

ideology towards environmental management and the relevance of sustainable practices. 

 

4.1 Key findings 

 

As a result of the analysis of the scenario under study, the arguments of Economic 

Geography set a relevant contribution regarding to the forces involved in the local 

development dynamics: considering centripetal and centrifugal relations, there was 
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evidence of more elements working against productivity and the accumulation of wealth 

than in favor.  In this arrangement of forces, centripetal and centrifugal effects act in 

parallel, making the evolution of local processes move in the direction of the strongest 

force. So, the resulting effect will be equal to the strongest force minus the weakest 

force.  

 
The results showed that locals move out searching for university education, 

employment, health services, infrastructure benefits, technology, leisure options and 

energy sources. On the contrary, reasons to stay in Italva are security levels, climate 

conditions, low costs of land use and the access to quality food.   

 

Based on the identification of centripetal and centrifugal forces, two relevant axes were 

found as the main drivers of centrifugal effects over the resulting dynamics: 

dependence and leaks at the local level. 

 

Firstly, the level of dependence of Italva is referred to the local incapacity to make own 

decisions, to conduct self-guided programs and to assume the direction of the economic 

activity. Budget is determined by external sources, the capacity of planning is reduced 

due to the high level of uncertainty and the definition of actions relies upon the regional 

agenda. Considering that the local budget is calculated with base on population levels, 

urban concentrations still appear as winner areas over rural municipalities.  

Figure 2. Centripetal and centrifugal forces identified in 
the case study. Own elaboration, 2016. 
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Likewise, there is a strong flow of resources to outside the system, promoted by the 

poor socioeconomic conditions of Italva. Given the fact that there are no education 

options at the University level and employment sources are few, young have been 

migrating to other areas in search of a better future. The offer of oil market results more 

attractive than the life in the farm, and this situation has caused the loss of workforce, 

talents, brains and other potential agents of change. In addition, cities in the nearby, take 

advantage of needs of locals from Italva respecting to health, education, transportation, 

services, leisure, food, technological products, and so many other areas that the 

municipality has not developed yet. The consumption of external goods and services is 

therefore very high, showing a low rate of productivity; while the flux of finance 

resources is negative.  

 

 

5. Discussion 

 

Determinants of ED were barely found in the context offered by Italva since its reality is 

far away from theoretical assumptions. The main reasons limiting local capacities were 

described above as the key findings of this work: the strong level of dependence and the 

leaks of the local system. This situation corresponds to structural characteristics of local 

administration models in rural areas of Brazil and consequently, there is a high 

possibility that more rural municipalities of the country face similar disadvantages. 

 

The combination of these two detrimental factors creates a cycle in which finance 

resources enter into the local budget, to get out given the necessity to cover import 

costs. In such situation, the possibilities for investment processes are very reduced, in 

the sense that there is no surplus generation, making impossible any attempt of 

accumulation. Nonetheless, the recognition and consideration of these (and probably 

more) issues, will enrich the foundations ED as a proposal and would position the 

approach as a valid framework to be adopted in local contexts. 

 

Retaking initial words, the notion of endogeneity is the promoter of changes towards the 

attention of local problems with the employment of resources available. According to 
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theory, ED not only helps to encourage creativity by trying to apply solutions with 

certain tools, particular in quality and quantity according to the context; but also reduces 

the level of dependence from external sources of financing help, traditionally expected 

and considered as necessary before the lack of an adequate local budget. 

 

In this sense, solutions from the perspective of the ED proposal in front of the scenario 

found in Italva would imply measures in order to reduce the level of dependence from 

external sources: the use of technology, knowledge and investment for the promotion of 

a growing level of self-management, governance and decision making power. At the 

same time, leaks would be diminished through the capacity of the system to create 

options in order to retain resources and promote growth. 

 

Nonetheless, the capacity of the system to allocate the necessary investing elements 

when they are not at hand is still a question without an answer. Despite the use of 

creativity will definitely help to find solutions, basic elements required to develop 

simple plans are not always present in the local context. In the case analyzed, the 

municipality needs particular technology and knowledge to start changing, but 

nowadays there is not political will towards its acquisition and it would take centuries to 

develop them internally. Also, how is the system going to adjust by itself the release of 

resources to the outside is still not clear enough, since stating that it would be 

“automatically corrected” once growth starts appearing is more a disdainful than a 

technical answer. 

 

Besides, it is important not to lose of sight that efforts in order to reduce dependence 

and obtain certain level of own conduction, does not represent a divorce from external 

markets, in an attempt to obtain a rigid independence; since the construction of small 

autarchies is not the objective of local development models. Instead, the communication 

of different development nuclei aims to strength regional strategies.  

 

The problem of how to break dependence relationships without counting on the proper 

instruments and solid social structures is certainly a formidable challenge. Therefore, 

the acquisition of basic elements in order to build local tools towards development is a 
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key process. However, it is fair to state that the offers of ED are highly inclusive, at the 

time that delimited. The application of such a complex approach is simple to be 

managed when the context is reduced, and there is actually no way to consider ED in 

wide areas, since it responds to the attention of the local reality in front of the global 

dynamics.  

 

5.1 Conclusions 

 

Endogenous Development is a proposal which scientific preciseness and theoretical 

arguments are still in evolution. Along its progress, clear elements based on the 

strengthening of local values have been qualified as determinants for the success of 

strategies.   Despite of this, they are not adaptable to different realities given to the 

existence of disruption elements responding to specific contextual features. In rural 

areas of Brazil, particular facts redefine local dynamics, conditioning the 

implementation of development plans.  

 

As a result, it is possible to see how theoretical assumptions about endogenous 

development have omitted part of the resources that reality offers as inputs for the 

validation, consolidation and extension of its conceptual foundations. In this sense, the 

contrast seen between theory and reality, critically questions the accuracy of new 

concepts based on long-established knowledge. As seen, development dynamics have 

been changing in the measure that development models have evolved and improved; 

and that shows to what extent empirical findings are responsible for the reformulation 

and refinement of new theories.  
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RESUMO: O propósito do trabalho é interpretar as possibilidades de inserção de 
políticas públicas que visam à diversificação de cultivos agrícolas em municípios 
produtores de tabaco, de maneira a se reduzir a dependência de renda daquele produto. 
Os procedimentos metodológicos empregados na condução da pesquisa caracterizam-se 
como um estudo descritivo, qualitativo e quantitativo. As técnicas de pesquisa 
empregadas foram a entrevista semiestruturada, observações e análise documental e 
bibliográfica. Os sujeitos da pesquisa de campo foram famílias produtoras de tabaco dos 
municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS, Brasil, selecionadas por conveniência. A 
análise dos dados qualitativos foi de conteúdo e a análise dos dados quantitativos 
ocorreu por meio da estatística descritiva, com uso do programa estatístico, com a 
apresentação dos dados em médias, frequências e cruzamento de médias. Como 
resultados, tem-se que os produtores de tabaco estão em propriedades de até 80 
hectares, têm produção de alimentos para consumo próprio, porém sua principal fonte 
de renda é o tabaco. A diversificação da produção está limitada por acesso a crédito e à 
comercialização dos mesmos. Na questão da intervenção pública, há dificuldade dos 
agricultores em reconhecer o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como 
parceiro. Averiguou-se que o crédito específico para a fumicultura está sendo 
eliminado, apesar de não se verificar o mesmo com a produção. De toda forma, um 

                                            
1
 Este trabalho recebeu apoio da CAPES. 
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resultado captado na pesquisa, foi de que as organizações financeiras (bancos, por 
exemplo) foram consideradas parceiras do produtor, com uma frequência muito superior 
ao MDA. Conclui-se ser desafiadora a inserção das políticas públicas entre os 
produtores de tabaco destes municípios. Isso dependerá de uma ação mais efetiva do 
serviço público de assistência técnica e de extensão rural, em comparação àquele 
prestados orientadores agrícolas vinculados à indústria de tabaco em atividade no sul do 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Famílias; Tabaco; Políticas Públicas; Instituições. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A produção e a comercialização do tabaco é um tema controverso sob vários 

aspectos. Por um lado, é um artigo atraente no mercado pelo retorno comercial que 

produz para um grupo reduzido de empresas, mas que tem poder de governança muito 

grande em vários países, pelo retorno em impostos e pela demanda crescente, 

principalmente em países asiáticos. Por outro lado, este produto é reconhecido pelos 

efeitos negativos que produz à saúde, tanto de quem produz por ser penoso e causar 

intoxicação, quanto de quem o consome, o tabagismo.  

As restrições que a produção de tabaco vem recebendo por questões de saúde, 

ambientais, econômicas, educação são preocupantes, apesar de constituir uma produção 

de forte impacto econômico. Uma restrição que poderá gerar mudanças é o Tratado da 

Convenção Quadro de Controle ao Tabaco que estabelece padrões internacionais de 

controle do tabaco.  

O Brasil se consolida como um dos maiores produtores mundiais de tabaco, 

sendo a região Sul responsável por 96,3% dessa produção, empregando 

aproximadamente de 414 mil pessoas da família nessa atividade e, além disso, gera 241 

mil empregos sazonais na contratação de mão de obra, principalmente na colheita 

(AFUBRA, 2013). A cultura do fumo contribui para o crescimento e desenvolvimento 

econômico de importantes regiões do Rio Grande do Sul, na geração de tributos, 

empregos, renda, já que é o responsável pelo fomento da economia de um grande 

número de famílias de agricultores, bem como é responsável em movimentar o 

comércio e serviços nas cidades.  

Neste sentido, o objetivo do trabalho é verificar a viabilidade das políticas 

públicas que visam à diversificação de cultivos agrícolas ou a substituição em longo 
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prazo da produção de tabaco, tomando-se como referência os municípios de Agudo e 

Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul, RS. Os procedimentos metodológicos 

empregados na condução da pesquisa caracterizam-se como um estudo descritivo, 

qualitativo e quantitativo. As técnicas de pesquisa empregadas foram a entrevista 

semiestruturada, observação participante e análise documental e bibliográfica. Os 

sujeitos da pesquisa de campo foram famílias produtoras de tabaco dos municípios de 

Agudo e Paraíso do Sul/RS, selecionadas por conveniência. A análise dos dados 

qualitativos foi de conteúdo e a análise dos dados quantitativos ocorreu por meio da 

estatística descritiva, com uso do programa estatístico spss, com a apresentação dos 

dados em médias, frequências e cruzamento de médias. 

 

2. O DESENVOLVIMENTO, O RURAL E O TABACO 

 

O desenvolvimento passa pela compreensão do processo de formação e mudança 

econômica e política, e a forma como esse processo ocorre, onde a evolução das 

instituições é uma fonte fundamental (NORTH, 1993). As instituições econômicas são 

importantes, muito embora fatores culturais e geográficos sejam também importantes 

para o desempenho econômico. As instituições econômicas e instituições de forma mais 

ampla, são endógenas, em parte, determinadas pela sociedade, ou um segmento da 

mesma. 

A complexidade nos estudos do desenvolvimento rural no Brasil, profundamente 

baseado no processo histórico e influenciado pela colonização, têm reflexos até os 

tempos atuais. Desde o período colonial a produção de tabaco recebe restrições e 

delimitações nos cultivos a serem priorizados, inicialmente para atender a corte 

portuguesa e depois para suprir as demandas do mercado interno e externo. Produtos 

específicos eram produzidos e utilizados no comércio de escravos. Em tempos de 

república, a história demonstrou que os tipos de produtos na agricultura eram 

estabelecidos parte pelo governo, parte para atender interesses oligárquicos (MARTINS, 

1994), então a dependência do meio rural da demanda destes. O século XX também está 

permeado por inúmeros exemplos que determinam os incentivos para a agricultura para 

prover as necessidades dos que possuem o poder de decisão e daqueles que o financiam, 

as oligarquias e grupos multinacionais. A política agrária e agrícola tem desempenhado 
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um papel restritivo no momento que exclui muito e também construtivo, quando busca 

possibilidades de incluir pessoas do meio rural que estavam à margem de muitas 

políticas econômicas e sociais. 

O desenvolvimento rural passa a receber um tratamento diferente nos anos 1990, 

por parte do Estado, pois o modelo anterior mostrava-se incapaz de promover as 

mudanças no meio rural em termos de melhorias das condições de vida da maioria das 

pessoas, pelo contrário, resultou em maior concentração de riqueza e o aumento da 

pobreza rural. Além de promover problemas sociais na área urbana, advindo da política 

de modernização conservadora da agricultura, tornando-se imprescindível um processo 

de reavaliação e transformação das políticas públicas relacionadas ao meio rural. 

 Inúmeros movimentos sociais, como as ligas camponesas e as federações de 

trabalhadores rurais, se mobilizaram e pressionaram por mudanças e políticas públicas 

específicas que incluíssem aqueles que ficaram fora do processo de modernização 

conservadora da agricultura, a discussão sobre a questão agrária, de disponibilização de 

infraestrutura econômica e social. Como resultado dessas manifestações obteve-se a 

criação, em 1993, do Programa de Valorização do Pequeno Agricultor – PROVAP, que 

tornou-se o embrião do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, criado em 1994, reconhecimento legal pela Lei da Agricultura Familiar, Lei 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006. A Lei estabelece os conceitos, princípios e 

instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (MDA, 2013). Atualmente, a Secretaria 

da Agricultura Familiar (SAF) ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), elegeu quatros eixos norteadores de ações e instrumentos de suas políticas, no 

sentido de fundamentar as estratégias de desenvolvimento rural sustentável, que são: 

combate à pobreza rural; segurança e soberania alimentar; sustentabilidade dos sistemas 

de produção; geração de renda e agregação de valor. No MDA são criados diversos 

novos instrumentos de política agrícola adaptados às especificidades de seu público em 

toda sua heterogeneidade. Dentre os instrumentos operados pelo MDA, pode-se citar: 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; Programa Mais Alimentos; Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 Dentro dessas particularidades de cada cultivo, o tabaco está como um dos 

principais produzidos na região Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, 
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que é o maior produtor do país. E para fortalecer esta produção foi criada no Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento (MAPA, 2003), a Câmara da Cadeia 

Produtiva do Tabaco, em 2003, que integra entidades da esfera privada (associações, 

confederações, sindicatos) e entidades públicas (ministérios, secretarias, bancos (BB, 

BNDES)) e que tem por finalidade propor, apoiar e acompanhar ações para o 

desenvolvimento dessa atividade. 

 Nesse universo de heterogeneidades, principalmente com relação a aspectos de 

acesso a recursos, ao mercado, à capacidade de geração de renda, aos valores culturais, 

percebe-se os reflexos no desempenho da agricultura e nas condições de vida das 

pessoas que se encontram no contexto de mudanças institucionais. As instituições que 

buscaram promover o bem estar das populações do meio rural no Brasil, mediante 

planos de desenvolvimento e programas de apoio ao fortalecimento da agricultura, mas 

que em determinado período da história conseguiram justamente o inverso, aprofundar a 

pobreza. No tocante às instituições que estão relacionadas direta ou indiretamente à 

produção de tabaco, verifica-se situações ambíguas, as que promovem restrições 

formais e informais e as que incentivam esse cultivo e consumo, inclusive relacionadas 

a organizações públicas. 

 A relação das políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar e sua 

viabilidade em regiões onde predomina o monocultivo do tabaco e os reflexos dessa 

produção nos mais diversos setores de produção, de insumos, maquinário, transporte e 

os centros urbanos que dependem dos rendimentos da agricultura, são alguns dos 

dilemas a serem incorporados nessas políticas que buscam uma vida mais sustentável2. 

Esta década foi caracterizada por uma reestruturação na produção mundial do 

produto, onde o crescimento concentrou-se na China, Brasil, Indonésia, Malawi e 

Paquistão, desacelerando em países tradicionais produtores como EUA e Zimbábwe. As 

previsões são de uma expansão ainda maior nos próximos anos, devido ao crescimento 

das produções na Ásia, nos países africanos e no Brasil, passando a ser considerado 

como um volume histórico para a cadeia do fumo em nível mundial (DESER, 2010).  

                                            
2 A definição de vida sustentável baseou-se no conceito de sustentabilidade da Organização 
das Nações Unidas, estabelecido nos Objetivos Globais do Desenvolvimento Sustentável, para 
a Agenda 2030. 
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 Dentre esses países que produzem fumo, a China destaca-se como a maior 

produção mundial e o 2º maior exportador. O Brasil é o 2º produtor (figura 1). Porém, é 

o maior exportador de fumo em folha desde o ano de 1995, e o destino já ultrapassa a 

100 países. Na sequência, a Índia e EUA são respectivamente, os 3º e 4º maiores 

produtores e também no ranking mundial de exportação no ano de 2011. A China é o 

país maior consumidor de cigarros, responsável por cerca de 44% do consumo mundial, 

seguida pela Índia, EUA, Rússia, Alemanha e Indonésia (FAOSTAT, 2013). 

 

Figura 1: Produção Mundial de Tabaco (2011) 

 
Fonte: FAOSTAT, 2013. 
 

 De acordo com indicadores da FAO (Anuário Fumo, 2010, p. 38), a América do 

Sul foi a região que mais contribuiu no aumento da produção nos últimos anos, 

responsável por 90,2%, seguida da Ásia (85,7%) e da África (70,5%), alicerçadas 

principalmente em conjunturas econômicas, sociais e políticas regionais. Por outro lado, 

a redução de subsídios à cultura do tabaco na Europa e da América do Norte, as 

campanhas de restrições ao consumo e a criação de incentivos à diversificação de 

culturas, diminuíram a produção nessas regiões. 

Apenas seis empresas dominam o mercado mundial: China National Tobacco 

Corporation (CNTC), Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International 

(JTI), British American Tobacco (BAT), Altria / Philip Morris EUA e do grupo 
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Imperial Tobacco (ITG) têm um total de quota de mercado global de mais de 80%. A 

CNTC e a Altria produzem apenas para a China e os EUA, respectivamente, enquanto 

as demais são multinacionais. As seis empresas em conjunto representam cerca de 400 

bilhões de dólares norte-americanos em vendas por ano e cerca de 44 bilhões de dólares 

americanos de lucro, sendo que a maioria desses fluxos concentra-se nos países do 

Norte: cerca de 60% dos lucros vão para os EUA, Suíça e Reino Unido, onde a Altria e 

as quatro multinacionais têm a sua sede. Os outros 40% dos lucros são atribuíveis à 

CNTC e vão para o governo chinês. As quatro multinacionais PMI, JTI, BAT e Imperial 

privam os países do Sul anualmente de mais de 10 bilhões de dólares americanos, por 

eles alcançados lá em lucros. Para a CNTC, a quantidade de impostos incluídos nas 

vendas é desconhecida. As outras cinco empresas que pagam mais de 170 bilhões de 

dólares em impostos sobre o tabaco. Estas aparentes altas receitas governamentais se 

comparadas com os danos econômicos pela dependência do tabaco são valor é muito 

baixas (GRAEN, 2015, p 6-9). 

 

3. AS REALIDADES DE PRODUÇÃO DAS FAMÍLIAS FUMICULTORAS NOS 

MUNICÍPIOS DE AGUDO E PARAÍSO DO SUL 

 

O tabaco sempre esteve presente dentre os principais produtos cultivados desde a 

época da chegada dos imigrantes alemães na região onde estão situados os municípios 

da pesquisa de campo, portanto faz parte da história da população. Os sujeitos da 

pesquisa foram 68 famílias, em que o núcleo familiar se constituiu de 241 pessoas, 

residentes nos municípios de Paraíso do Sul e Agudo. As famílias são compostas em sua 

maioria de 3 a 5 pessoas, de descendência alemã, devido a região ser alvo da 

colonização de imigrantes no período do império, momento da história do Brasil em que 

as terras foram divididas em lotes para serem ocupadas e evitando assim possíveis 

invasões de territórios por países vizinhos. Sendo que os familiares descendentes desses 

primeiros colonos permanecem nesses lotes até os dias atuais, pois a maioria (67%) 

mora na comunidade a mais de 40 anos. A opção de morar nessa comunidade em sua 

maioria (57%) se dá por sucessão familiar e herança. 

A escolaridade da maioria (61%) das pessoas do núcleo familiar, no total de 241, 

é o ensino fundamental incompleto, ou seja, frequentaram a escola em torno de 5 a 6 
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anos. Possuindo uma idade média entre 31 a 45 anos, têm como ocupação principal e 

integral a agricultura. A produção de tabaco faz parte da história dessas pessoas que o 

produzem a várias gerações, desde que foram loteados pelo governo federal na região. 

Embora tenham outros cultivos, estes são mais para complementar a sua renda ou para 

consumo próprio, como a criação de animais e a produção de alimentos tanto para 

humanos como para suprimento não humanos. O núcleo familiar é composto do cônjuge 

homem e cônjuge mulher e filhos (as), sendo a média de idade de 31 a 45 anos (25%), 

46 a 60 anos (21%), 0 a 15 anos (19%).  

Nota-se a existência de pessoas jovens nesse espaço rural, embora haja uma 

preocupação com o esvaziamento rural, com a fuga dos jovens para áreas urbanas, a 

masculinização e um processo de envelhecimento da população rural. A maioria (63%) 

destas pessoas dedica-se integralmente a agricultura, e somente 17% são estudantes e 

8% recebem o benefício social por idade. 

Quanto à área plantada de tabaco nos dois municípios, pode-se perceber que o 

ano de 2001 foi significativo no aumento do número de hectares, em Agudo, chegou a 

6.000 hectares, e em Paraíso do sul, em 2003 iniciou-se esse crescimento também. 

Desde esse período tiveram anos de picos de área plantada, para Agudo foi 2004 a 2006, 

e 2009 a 2011; em Paraíso do Sul houve certa estabilidade a partir do ano de 2006, 

sendo a superfície cultivada estabelecida por volta 3.000 hectares de tabaco. 

Com base na classificação da legislação dos módulos fiscais, para os municípios 

de Agudo e Paraíso do Sul, cada (1) módulo fiscal equivale a vinte hectares (20 ha). 

Assim pode-se considerar a divisão a seguir: 

 

a) Minifúndio 20 ha; 

b) Pequena propriedade 20 a 80 ha; 

c) Média propriedade 80 ha a 300 ha; e 

d) Grande propriedade mais de 300 ha. 

 

De modo que, as propriedades das famílias produtoras de tabaco estão 

compreendidas com até 20 hectares, 57,35%, e entre 21 e 80 hectares, 41,18% e 

somente 1,47% como média propriedade (figura 2). Portanto, percebe-se que a maioria 

possui até 80 hectares para utilizar para a agricultura, com referência no conceito 



Atas  Proceedings    |    1507

 Transformações sociotécnicas na agricultura familiar: potencialidades e limites na construção  P05 
de novos projetos de desenvolvimento rural 

9 
 

contido de propriedade familiar. A mão de obra utilizada é predominantemente familiar 

nas suas atividades econômicas e para demais atividades não econômicas, mas 

essenciais para sua existência e subsistência, como espaço para moradia, os potreiros 

para a criação de animais, o cultivo de hortas e demais alimentos para autoconsumo. 

 

Figura 2: Área da Propriedade das Famílias Produtoras de Tabaco dos 
 Municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil (2015) 

                  
     Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015. 

 

A produção de alimentos sempre fez parte da trajetória dessas famílias, na sua 

origem pela falta deles, na Alemanha de onde descende a maioria, a exclusão se 

evidenciava pelas consequências das reformas no campo e também pelos reflexos da 

revolução industrial. Seduzidos pela promessa de fartura e todo o tipo de ajuda para 

migrar para a América, esses emigrantes chegaram ao destino determinado pelos 

organizadores da ocupação de terras no sul do Brasil e para iniciar a produção de 

alimentos, escassos na região. Os alimentos foram os motivadores das transformações 

ocorridas na história desse agrupamento humano na região central do Rio Grande do 

Sul, para a sua sobrevivência e fonte de renda para o crescimento das Colônias. 

Potencializaram o cultivo de alguns para a comercialização, como feijão, arroz, e outros 

para seu consumo como batatas, criação de animais, para ter acesso à carne e banha. 

 As famílias produtoras de tabaco mantêm a tradição de seus antepassados de 

produzir os alimentos, em que para 50% do que é produzido se destina para o 
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autoconsumo e para 45,59% delas parte é para consumo próprio e outra parte é vendida 

no comércio local. Por outro lado, constata-se que dentre as principais fontes de rendas, 

o tabaco constitui-se para 45,59% das famílias a única fonte de renda, para 10,29% 

delas o tabaco e o benefício social por idade (aposentadoria), para 8,82% o tabaco e o 

milho e para 7,35% o tabaco e o arroz (figura 3). Denota-se assim que muitos nem 

aposentados deixam de produzir tabaco, e que os demais cultivos representam uma 

complementação da renda. E conforme dados do IBGE (2012), os dois municípios 

pesquisados são dependentes da renda do fumo, pois constitui-se no cultivo de maior 

receita. 

 

Figura 3: Fontes de Renda das Famílias Produtoras de Tabaco dos Municípios  
  de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil (2015) 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015. 

 

Quanto à razão principal de cultivar e continuar nessa atividade, para 67,65% é 

devido à renda, para 20,59% por falta de outra opção, para 5,88% por tradição e 5,88% 

pela venda certa. Nota-se que basicamente três (3) fatores estão relacionados com o 

mercado e a impossibilidade de ver em outro tipo de cultivo estas mesmas 

características, não ariscam investir em cultivos, como a produção de alimentos ou a 

pecuária, por exemplo.  
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Visto que a renda é um dos elementos mais importantes na decisão de continuar 

a plantar tabaco e a aposentadoria ou a doença motivariam a sua desistência, buscou-se 

averiguar possibilidades de tipo de produtos que poderiam substituir o cultivo. O arroz 

encontra-se como opção em 16,18% dos casos, o feijão e o gado, porco e aves em 

8,82%, o milho e um trabalho autônomo/emprego em 7,35%, e uma diversidade de 

outras formas de viver sem o fumo (figura 4).  

 
Figura 4: Possibilidade de Produtos Substitutos do Tabaco das Famílias 

Produtoras de Tabaco dos Municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil (2015) 

 
   

 Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015. 
 

 Um dos principais destaques da agricultura familiar no Brasil é a produção de 

alimentos, responsável por cerca de 70% do que é consumido. Para o abastecimento do 

mercado interno produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 59% da carne suína, 58% do 

leite, 50% da carne de aves e 46% do milho (MDA/PORTAL DO BRASIL, 2015). 

 Nesta perspectiva, as famílias produtoras de tabaco salientaram sobre as diversas 

possibilidades de substituir a produção de fumo por alimentos, tais como feijão, milho, 

arroz, carne, hortifrutigranjeiros, contudo não o fazem por razões de inviabilidade, 

segundo eles, em sua propriedade. Para produzir o arroz seria necessário solo adequado 

e em maior área, isso também vale para a soja, pela questão da produtividade. Com 

relação ao feijão, mandioca, hortifrutigranjeiros, flores, orgânicos, não podem 

sobreviver pela dificuldade na comercialização. Quanto à produção de carne (gado, 
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porco, aves) e de leite o principal empecilho seria a menor renda, que é o caso do milho 

também. E por falta de recursos financeiros não optam pelo cultivo de nozes ou trabalho 

autônomo/emprego.  

O ambiente institucional das famílias produtoras de tabaco se constitui de 

organizações públicas e privadas, de associações, de agentes e de atores que exercem 

papéis que implicam na trajetória de transformações na estrutura produtiva destas 

famílias. As relações de parcerias são um contributo de influência na forma de condução 

da atividade de produção e modo de viver das famílias. Nesses aspectos, várias formas 

de organizações exercem influência, dentre as quais selecionou-se as mais diretamente 

ligadas aos agricultores familiares. 

Para as famílias investigadas, em 39,71% dos casos, o MDA nunca foi parceiro e 

para 29,41% pouco parceiro, (figura 5), dados que demonstram uma necessidade de 

maior aproximação e publicização das políticas, pois a maioria desconhece os acessos a 

essas políticas ou ainda considera inviável a implementação para atender sua demanda. 

 

Figura 5: Relação de parceria entre as Famílias Produtoras de Tabaco dos 
Municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil e o MDA/SAF (2015) 

 
         
     Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15. 
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O Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria da Agricultura Familiar 

(MDA/SAF), criado na década de 1980, tem por competências, dentre outras, promover 

o desenvolvimento rural sustentável com enfoque na agricultura familiar, estabelecendo 

também políticas de Estado para as necessidades das questões agrárias e fundiárias. 

Neste sentido, as questões da produção do tabaco estão inseridas, visto que promovem 

políticas públicas de diversificação da produção em detrimento da fumicultura. 

O crédito sempre foi um importante instrumento para fomentar o crescimento da 

produção na agricultura, financiando inclusive a chamada "Revolução Verde" no Brasil 

nas décadas de 1960 e 70, com intuito de aumento de produtividade e expansão das 

fronteiras agrícolas, para combater a desnutrição, a fome e a pobreza. Os impactos desse 

investimento foram verificados na década de 1990, com o aumento da produtividade e 

da exportação de commodities, e a expansão do agronegócio pelo País, todavia, quanto 

às questões da fome, da pobreza rural e de problemas sociais e ambientais não foi 

eficaz.  

No que se refere às instituições financeiras que financiam a agricultura familiar, 

responsável pela produção maioria dos alimentos consumidos no Brasil, o crédito 

agrícola disponibilizado foi mais específico para esse público alvo com a criação do 

PRONAF, na década de 1990. Os créditos concedidos aplicam-se tanto para custeio, 

investimento e capitalização de cooperativas. A título de uma análise temporal, verifica-

se que o PRONAF, foi importante instrumento financiador do custeio agrícola da 

produção de tabaco no Brasil, responsável no ano de 2000, por 113.373 contratos num 

valor de R$ 199.611.986,17, no ano de 2006, por 1.325 no valor de R$ 1.647.994,50 e 

em 2012 por 409 contratos no valor total financiado de R$ 1. 647.994,50 (tabela 1). 

 
Tabela 1: Financiamentos Rurais concedidos no Brasil – Custeio Agrícola (2000-

2012) 
ATIVIDADE Nº CONTRATOS TOTAL FINANCIADO R$ ANO 

FUMO 113.373 199.611.986,17 2000 
FUMO 1.325 2.710.463,70 2006 
FUMO 409 1.647.994,50 2012 

FONTE: ADAPTADO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE CRÉDITO RURAL - BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2000, 2006, 2012. 
 

Embora haja uma restrição formal do Banco Central do Brasil, desde 2002, pela 

resolução nº 4107 em não financiar o cultivo do tabaco, mas continuar a financiar outros 

cultivos das famílias produtoras de tabaco, estimulando a sua migração para a 
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diversificação, pode-se identificar que ainda há contratos em vigor relacionados à 

atividade de tabaco, no estado do Rio Grande do Sul, especificamente. Ou seja, a cadeia 

produtiva do tabaco ainda continua a contar com financiamento de recursos públicos 

subsidiados, conforme tabela 2, mas percebe-se uma redução drástica no número de 

contratos e valor do total financiado. No ano de 2000 de 55.151, no valor de R$ 

101.814.104,54, para somente três contratos, no valor total de R$ 30.679,33, em 2012. 

Embora a atividade fumageira ainda mantem alguns benefícios de recursos públicos, os 

valores e contratos diretos reduziram mais de 99%. 

 

Tabela 2: Financiamentos Rurais – Rio Grande do Sul – Custeio Agrícola (2000-
2012) 

ATIVIDADE Nº CONTRATOS TOTAL FINANCIADO 
R$ 

ANO 

FUMO 55.151 101.814.104,54 2000 
FUMO 0 0,00 2006 
FUMO 3 30.679,33 2012 

FONTE: ADAPTADO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE CRÉDITO RURAL- BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2000, 2006, 2012. 
 

Figura 6: Relação de parceria entre as Famílias Produtoras de Tabaco dos 
Municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil e as Organizações Financeiras 

(2015) 

 
   
   Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15. 
 

Percebendo-se uma avaliação positiva da maioria das famílias fumicultoras a 

respeito das instituições financeiras, uma vez que, por estímulo da integração com a 

indústria, é um elo importante para a eficiência da cadeia produtiva. Numa visão 
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abrangente, buscou-se verificar a relação de parceria das famílias produtoras de tabaco 

com as organizações financeiras, de modo que 30,88% opinaram que as consideram 

parceiras, 29,41% pouco parceiras, 23,53% muito parceiras (figura 6). 

 As famílias produtoras de tabaco salientaram que a indústria fumageira é sua 

parceira em 52,94% dos casos, que é pouco parceira em 23,53% e muito parceira em 

16,18% (figura 7). Pode-se perceber uma visão positiva com relação à indústria, pois 

numa análise geral mais da metade das famílias a considera importante, indicando a 

necessidade que possuem para sua sobrevivência e um grau de dependência, reduzindo 

suas incertezas com relação a comercialização da produção, dando uma relativa 

comodidade por saber que a compra da safra será efetuada.  

 

Figura 7: Relação de parceria entre as Famílias Produtoras de Tabaco dos 
Municípios de Agudo e Paraíso do Sul/RS/Brasil e a Indústria de Tabaco (2015) 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015. 

 

Com referência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

79,41% das famílias inquiridas alegaram que nunca foi parceira, 10,29% pouco parceira 

e 7,35% parceira. Os dados revelam um desconhecimento das atividades da Embrapa, 

pois não relacionam a evolução tecnológica e as pesquisas científicas na área da 

agricultura à empresa ou relacionam com as atividades desenvolvidas por elas em suas 

propriedades.   

Outra organização diretamente relacionada com a assistência e pesquisa na 

agricultura, só que em nível de estados federativos da união, a Empresa de Assistência 



1514    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

16 
 

Técnica e de Extensão Rural (ASCAR-EMATER/RS), está mais diretamente ligada a 

setores da agricultura familiar e desenvolvimento rural. Por meio da Emater podem ser 

implementadas as políticas públicas que visam à melhoria da vida da população do meio 

rural, a sustentabilidade da produção, a diversificação dos sistemas produtivos, 

alternativas de substituição do tabaco. Todavia, para 48,53% das famílias produtoras de 

tabaco a Emater nunca foi parceira, para 20,59% é parceira e 19,12% pouco parceira e 

para 8,82% muito parceira. Pode-se inferir que a maioria das famílias não considera a 

Emater sua parceira, e desconhecem as formas que a organização pode apoiá-las numa 

possível melhoria na sua propriedade, nos meios de produção e possiblidades de 

cultivos. 

A Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) é lembrada como uma 

organização que fornece o seguro contra granizo e que faz a avaliação das lavouras 

quando ocorrem perdas devido às intempéries e calcula o valor a ser ressarcido ao 

produtor para subsidiar a perda da sua produção. Para tanto, as famílias se referem à 

Afubra em 45,59% dos casos, como parceira, para 22,06% como pouco parceira, para 

16,18% muito parceira, e 8,82% sempre muito parceira e 7,35% nunca foi parceira.  

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais desempenha o papel de defesa dos direitos 

do trabalhador, encaminha procedimentos tributários e previdenciários, para facilitar a 

vida do associado. Para as famílias fumicultoras, em 38,24% dos casos o sindicato 

nunca foi parceiro, para 32,35% pouco parceiro e para 25% é parceiro. Repara-se que o 

sindicato dos trabalhadores rurais não é parceiro das famílias produtoras de tabaco, e 

muitas famílias salientaram que deixaram de pagar as anuidades, somente renovando a 

associação quando há alguma necessidade específica, não a vendo como organização 

atuante. 

 Com respeito à Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal da Agricultura, as 

famílias fumicultoras investigadas expressaram que há uma relação de parceria para 

39,71% e 45,59%, de pouca parceria para 35,29% e 23,53% e nenhuma parceria para 

16,18% e 19,21%, respectivamente. Salientaram que a secretaria municipal colabora no 

fornecimento de máquinas para nivelamento de terras e abertura de estradas. A visão 

com relação aos vereadores não é positiva, uma vez que a maioria (63,24%) ressalta que 

nunca foram parceiros e 25% os consideram pouco parceiros, comentaram que só tem 
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uma aproximação em períodos eleitorais e não veem qualquer ação que beneficie a 

população que está ligada à atividade fumageira. 

Nos municípios pesquisados, os agrupamentos organizacionais em forma de 

cooperativa são poucos, embora as tradições étnicas pudessem contribuir para a 

constituição delas. Quando se fala em cooperativa, no senso popular a maioria se lembra 

de uma única, e sua estrutura é formada por várias áreas de atuação, em unidade de 

insumos, de ferragem, de grãos, de supermercado, e de assistência técnica agrícola e 

veterinária. Com relação à cooperativa 38,24% das famílias fumicultoras expressam que 

é sua parceira, 22,06% pouco parceira, 20,59% muito parceira, 16,18% nunca foi 

parceira. Nota-se que há uma maioria de opinião que a cooperativa é importante para os 

fumicultores, pois comercializa insumos, compra alimentos produzidos pelos 

fumicultores, como o milho, arroz e outros, mas também observaram que esta 

organização segue o jogo do mercado, e muitas vezes não percebem os benefícios 

estabelecidos nos princípios cooperativistas. 

As políticas públicas como instrumento de uma produção diversificada, de 

acordo com os dados fornecidos pelas famílias produtoras de tabaco, que já estão 

habituadas à integração na cadeia produtiva do tabaco e em produzir em escala, não lhes 

parecem como atrativas. Não percebem como viver com rendimentos suficientes para o 

sustento de sua família somente com a produção de alimentos. As informações efetivas 

sobre as políticas de diversificação e a sua viabilidade nesses dois municípios são pouco 

esclarecedoras e divulgadoras e não estimulam os produtores a refletir sobre elas, até 

porque em períodos passados, algumas já foram implementadas, mas não obtiveram 

êxito, justamente devido à falta de planejamento e organização da estrutura de mercado, 

que comprasse os produtores cultivados, por exemplo, os incentivos para a produção de 

frutas e peixes. De forma que, verifica-se que indústria de tabaco utiliza de estratégias 

de marketing mais eficientes para convencer os agricultores que produzir tabaco é um 

negócio rentável, pois com relação às organizações analisadas esta se constitui na maior 

parceira para as famílias produtoras de tabaco, muito porque veem nesta uma forma de 

comercialização segura, estabelecida por meio contratual. Já a relação de confiança com 

as demais associações e empresas públicas ou privadas é menor, por haver um 

desconhecimento das suas atividades, por exemplo, e também por não entender que 

estas busquem melhoria para a vida dos fumicultores. 
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A influência política das corporações de tabaco é ampla, atuam em projetos e 

patrocínio de responsabilidade social para transparecer uma imagem pública positiva, 

mas também fazem um lobby agressivo nos governos para impedir e/ou atrasar a 

implementação de normas restritivas de sua produção que possam comprometer seus 

lucros. É comum a prática do artifício de lobismo nas instâncias legislativas na maioria 

dos países, onde as grandes corporações multinacionais agem para obter benefícios para 

suas empresas, e geralmente utilizando-se do poder e dinheiro conseguem alcançar seus 

objetivos. Não é diferente nas corporações de tabaco e cigarro, exceto para a China 

Tobacco Corporation, onde o lobby é desnecessário, pois sendo ela uma estatal, com 

sede na China, regula mesma a estrutura administrativa, o mercado e a organização, 

tendo o monopólio da produção de tabaco no país. Mas, para as cinco demais empresas, 

o uso de influência é necessária, por meio de estratégias de responsabilidade social e 

sustentabilidade, realizam doações vultosas em projetos filantrópicos, fundações, 

partidos políticos, com intuito de melhorar sua reputação pública, atrair aliados e poder 

influenciar na política de saúde e o controle do tabaco (GRAEN, 2015). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O pensamento sobre o desenvolvimento no espaço rural está vinculado à 

compreensão da matriz institucional que o sustenta. Diante de um histórico de 

desequilíbrio na barganha entre as famílias rurais e as imposições dos mercados 

liderados por grandes empresas de capital multinacional, surge a necessidade de uma 

intervenção governamental que dê conta de demandas que são próprias daquela 

população. Em reconhecimento a isso, o Estado brasileiro, desde o início da década de 

1990, apresenta políticas que visam a reduzir a dependência que os agricultores têm da 

indústria. 

 Os produtores de tabaco entrevistados - residentes em Agudo e em Paraíso do 

Sul - não identificam o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como parceiro. 

Conclui-se ser desafiadora a inserção das políticas públicas entre os produtores de 

tabaco destes municípios. Isso dependerá, por exemplo, de uma ação mais efetiva do 

serviço público de assistência técnica e de extensão rural, em comparação àquela 

prestada pelos orientadores agrícolas vinculados à indústria de tabaco em atividade no 
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sul do Brasil. Isso, em um cenário em que, ainda que o crédito específico para a 

fumicultura esteja cada vez mais escasso, parece não haver uma projeção no mesmo 

sentido da produção de tal folha. Nesta lógica, as organizações financeiras (bancos, por 

exemplo) foram consideradas parceiras do produtor, com uma frequência muito superior 

ao MDA. 

 Um cenário promissor está diante da informação dada aos agricultores 

consultados, de que há diversificação e disposição à redução da especialização da 

produção. Isso apareceu com as menções ao possível cultivo de arroz, feijão e animais 

de produção, vinculados ao crédito e à comercialização dos mesmos. É uma porta de 

entrada para a política pública, já constituída em instrumentos vinculados aos chamados 

"Mercados Institucionais", como o Programa de Aquisição de Alimentos. A via 

agroecológica e agricultura orgânica vêm tomando dimensões importantes também na 

perspectiva de produzir e ofertar alimentos mais saudáveis para as pessoas tanto no 

meio rural como para as áreas urbanas. 

 No ambiente institucional internacional, organizações como a Organização 

Mundial da Saúde, por meio da Convenção Quadro de Controle de Tabaco, e a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura vêm atuando no 

sentido de restringir a demanda do tabaco e numa expectativa que essas políticas de 

redução impliquem no declínio da produção da folha do tabaco no mundo. Os objetivos 

do milênio do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas estão estruturados em 

seis elementos chaves: a dignidade, as pessoas, a prosperidade, o planeta, a justiça e a 

parceria e se relacionado com a produção do tabaco percebe-se que há necessidade de 

instituições robustas que promovam a integridade destes elementos. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é discutir as práticas de economia solidária como estratégia de 
desenvolvimento, considerando as experiências no município de Dourados-MS. A rede 
de economia solidária, neste município, obteve ganhos significativos em termos de 
organização nos anos de 2000, com a formulação de uma legislação própria para o 
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movimento provocando maior dinamismo, culminando na montagem de duas lojas de 
economia solidária (Centro e Shopping). Essas práticas de economia solidária 
promovem progressiva conscientização da importância da organização de redes para o 
sucesso dos empreendimentos solidários e podem se constituir numa estratégia de 
desenvolvimento local, gerando trabalho e renda aos empreendimentos organizados no 
formato de rede de economia solidária. A partir do ano de 2012 o movimento ganhou 
mais um fortalecimento, com uma legislação municipal que contempla a participação de 
empreendimentos de economia solidária em todos os eventos e feiras promovidas pela 
prefeitura, podendo ocupar até 30% desses espaços. Dourados, possui atualmente, 150 
empreendimentos de economia solidária, desses, 46 participam diretamente com 
produtos vendidos nas lojas de economia solidária. Dentre os produtos expostos nas 
lojas, é predominante os trabalhos manuais, artesanato, alimentação e produtos de 
limpeza.  A pesquisa é de natureza qualitativa sendo desenvolvida a partir de um estudo 
de caso da rede de economia solidária, através de levantamento bibliográfico acerca do 
tema, histórico do movimento na cidade de Dourados, bem como a coleta de 
depoimentos. Nos resultados nota-se a importância da troca de saberes no interior da 
rede, bem como a solidariedade como ferramenta que fomenta a economia e o 
desenvolvimento tanto dos empreendimentos envolvidos como a satisfação pessoal dos 
empreendedores. 
Palavras-chave: Economia Solidária; Desenvolvimento Local; Redes.  
 
Abstract 
The aim of this paper is to discuss the practices of solidarity economy as a development 
strategy, considering the experiences in Dourados-MS. The network of solidarity 
economy in this municipality, made significant gains in terms of organization in 2000 
with the formulation of a specific legislation for the movement causing greater 
dynamism, culminating in the formation of two solidarity economy shops (Centre and 
Shopping). These solidarity economy practices promote progressive awareness of the 
importance of network organization for the success of solidary enterprises and can 
constitute a local development strategy, generating jobs and income to enterprises 
organized in solidarity economy network format. From the year 2012 the movement 
won another building with a municipal law that includes the participation of social 
economy enterprises in all events and fairs promoted by the city and can take up to 30% 
of these spaces. Dourados, currently has 150 projects of solidarity economy, of those, 
46 involved directly with products sold in the solidarity economy shops. Among the 
products displayed in stores, is predominantly the handiwork, crafts, food and cleaning 
products. The research is qualitative being developed from a case study of the solidarity 
economy network, through literature on the subject, movement history in the city of 
Dourados, as well as the collection of evidence. The results note the importance of the 
exchange of knowledge within the network, and solidarity as a tool that fosters the 
economy and the development of both projects involved and the personal satisfaction of 
entrepreneurs. 
 
Key words: Solidarity economy; Local Development; Networks. 
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1. Introdução 

Na conjuntura atual, em que as crises sistêmicas fazem com que a sociedade 

fique cada vez mais preocupada com a geração de trabalho e renda, o indivíduo tem 

encontrado na cooperação os elementos capazes de promover a solidariedade, justiça e 

valorização do conhecimento, através das práticas de cooperação na economia solidária, 

constituindo-se como uma fonte de renda. 

 Foi a partir dos anos 90 que as práticas de economia solidária e a progressiva 

conscientização da importância da organização de redes surge como alternativa para os 

empreendimentos. A noção de rede, presente em Mance (2009), supõe a ênfase nas 

relações diversas que se integram dentro de uma rede, nos fluxos de elementos que 

circulam essas relações, nos laços que unificam o grupo, na potencialidade de 

transformação de cada membro pela sua relação com os demais e no conjunto dos 

fluxos que circulam através de toda a rede. 

Essas práticas de economia solidária provocam a difusão do consumo e do 
labor solidários, em laços de realimentação, que permitem que os valores 
econômicos gerados pelo trabalho possam realimentar o processo de 
produção e consumo, gerando um bem viver das coletividades e o seu 
desenvolvimento (MANCE, 2009, p. 27). 

 No Brasil, se desenvolveram desde a última década diversas iniciativas no 

campo da economia solidária, motivadas especialmente pela ação do poder público 

através de políticas e projetos de governo. Nesse sentido, a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) no âmbito do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), incorporou práticas sociais e demandas do mundo do trabalho1. 

  E no Estado de Mato Grosso do Sul, a economia solidária começou a tomar 

impulso e ter maior visibilidade em virtude da implementação de várias ações 

promovidas pela SENAES e desenvolvida pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 

em parcerias com o Governo do Estado e instituições que possuíam algum trabalho com 

economia solidária (SÁ, 2005). 

No início dos anos 2000, em encontro entre a Coordenadoria de Economia 

Solidária, Fundação do Trabalho (FUNTRAB) e Governo do Estado, começou a ser 

formada a Rede de Empreendimentos em Economia Solidária no Estado do Mato 

                                                           
1 Fonte: http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho (acesso em 17/11/2015). 
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Grosso do Sul, com a constituição de cinco Grupos de Trabalho: quilombolas, 

organizações religiosas, indígenas, grupos rurais e urbanos2.  

E na cidade de Dourados - MS, conforme Paulon (2008) a economia solidária 

surge nesse mesmo período, quando a prefeitura por meio das organizações sociais 

busca estruturar uma política pública de apoio a economia solidária, criando no ano 

seguinte a secretária de assistência social e economia solidária que nasceu com o papel 

de contribuir com a formação da rede de cooperação.  

Assim para aprofundar-se do tema, a metodologia da construção desse artigo irá 

pautar-se num levantamento de referências bibliográficas: economia solidária, redes de 

cooperação solidária e desenvolvimento local. E realizar-se-á levantamento histórico da 

Rede de Economia Solidária de Dourados/MS descrevendo a legislação municipal 

pertinente ao tema e buscando depoimentos de empreendimentos que participam da 

rede.   

 Além desta introdução o artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente 

aponta-se o referencial teórico que abordará os conceitos de economia solidária, 

desenvolvimento local, redes de cooperação, considerando seus principais elementos 

relacionados a este estudo, irá analisar a rede de economia solidária em Dourados e a 

legislação municipal existente sobre o tema; a terceira parte  apresentará a metodologia 

utilizada; e a quarta parte far-se-á um panorama da rede de economia solidária de 

Dourados - MS e por fim as considerações finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Economia Solidária, Desenvolvimento Local e Redes de Cooperação.  

 Pinho (1966) destaca que com o surgimento dos empreendimentos com base 

solidária, nascem os princípios que até hoje inspiram o cooperativismo e sua legislação 

pelo mundo, bem como os princípios que moldam a economia solidária, entre eles a 

valorização social do trabalho humano, o respeito ao meio ambiente, a satisfação plena 

                                                           
2 Fonte: Dissertação em Gestão Empresarial, Carlos Augusto Ferreira Sá. UNAES, Campo Grande, 2005. 
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das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e da atividade 

econômica, os valores da cooperação e da solidariedade. 

No Brasil, em Razeto (1993) a economia solidária nasce de uma formulação 

teórica de nível cientifico elaborada para explicar uma variedade de experiências 

econômicas que compartilham algum traço na sua constituição de solidariedade, 

mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, com uma nova racionalidade. 

 É visível em empreendimentos de economia solidária a preocupação com o 

outro, com o ser humano atrás do empreendedor, suas dificuldades e características 

pessoais também compõe essa racionalidade diferente ao qual Razeto (1993) faz 

menção. 

Tal concepção também é realçada por Guélin (1998) ao apontar que na 

economia solidária também há organismos produtores de bens e serviços a regra 

capitalista, porém a participação dos homens resulta de sua livre vontade, o poder não 

tem origem na detenção do capital e também a detenção do capital não se fundamenta 

na aplicação dos lucros. 

E em Singer (2002) a economia solidária surge após a primeira revolução 

industrial na Grã-Bretanha, como reação ao empobrecimento dos artesãos, provocada 

pela difusão das máquinas e pelas condições impostas pelo processo de industrialização. 

As primeiras aldeias que trabalham como cooperativas surgem em 1817, onde as 

pessoas passam a trabalhar e produzir para sua própria subsistência e trocando seu 

excedente com outras aldeias3, tendo como base a solidariedade. 

Para tanto o conceito de economia solidária não é unanime entre os 

pesquisadores, sendo nos anos 2000 que começam a aparecer os mais representativos. 

Para Laville e Gaiger (2009) o conceito de economia solidária é aplicado em diversos 

continentes, e sua concepção vária de acordo com as ideias de solidariedade em 

contraste com o individualismo utilitarista que caracteriza o comportamento econômico. 

Através da economia solidaria se promove a solidariedade entre seus membros, 

estabelecendo laços de reciprocidade com os fundamentos da cooperação. 

                                                           
3 Conforme Paul Singer (2002) a ideia inicial da formação dessas aldeias partiu de um industrial britânico 
chamado Robert Owen. 
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 Desta forma, consolida-se os princípios que norteiam a Economia Solidária que 

são: a valorização social do trabalho humano; uma economia fundada na solidariedade; 

a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e os valores da 

cooperação e da solidariedade, um caminho que valoriza os seres humanos, 

independente da sua cor de pele, sexo, idade, orientação sexual, condição econômica ou 

cultural. A partir dessa maneira diferenciada de pensar e de “fazer” economia, onde o 

indivíduo é o foco principal talvez esteja um novo caminho em termos da construção de 

um mundo mais solidário. 

  A economia solidária comporta diversas experiências que, como aponta Singer 

(2002), inclui desde as iniciativas pessoais, familiares, associativas, comunitárias e até 

as que se traduzem em organizações de base econômica popular, redes econômicas, 

associação de produtores e cooperativas. 

 E na relação entre cooperação e desenvolvimento local, Frantz (2003) aponta 

que as organizações de cooperativas são fenômenos que nascem da articulação e da 

associação de indivíduos que se identificam por interesses ou necessidades, buscando o 

seu fortalecimento pela instrumentalização, com vistas a objetivos e resultados, 

normalmente, de ordem econômica. No entanto, contêm elementos sociais, culturais e 

políticos, incorporados ao seu sentido econômico.  Assim, pela via da cooperação, 

renasce o processo de desenvolvimento local e a natureza da organização cooperativa, 

como expressão dos interesses e necessidades de seus associados, como extensão de 

suas economias.  

 Desta forma, o desenvolvimento local é feito por pessoas que desejam fazer 

alguma coisa para mudar a realidade dos locais onde vivem, ou seja, o desenvolvimento 

está intimamente ligado ao crescimento das habilidades, conhecimentos e competências 

das pessoas, aqui chamado capital humano, que quanto maior conduzem a melhores 

condições de desenvolvimento (PAULA, 2008). Ou seja, desenvolver as habilidades 

numa organização solidária com a participação das pessoas em rede, quando está se dá 

por iniciativa própria ajuda a promover as condições para que o desenvolvimento 

ocorra.  
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 Neste sentido, tais redes podem se constituir em estruturas abertas capazes de 

expandir de forma ilimitada, integrando novos atores desde que consigam comunicar-se 

dentro da mesma, ou seja, desde que compartilhem o mesmo código de comunicação 

(por exemplo, valores ou objetivos de desempenho) e podem contribuir para mudar as 

relações de poder instituídas no âmbito econômico. Neste sentido, como aponta 

Castells: “É uma estrutura social altamente dinâmica, suscetível de inovação sem 

ameaças ao seu equilíbrio (...). Mas a morfologia da rede também é uma fonte de 

drástica reorganização das relações de poder” (CASTELLS, 2000, p.498).  

 Contemplando essas teorias e dentro dos modelos existentes surge a rede de 

economia solidária, que nasce para oferecer apoio logístico e de cooperação econômica 

para os empreendimentos solidários. Tem o papel de conectar os vários elos da cadeia 

produtiva ou mesmo reunir integrantes de um mesmo segmento, com este suporte as 

cooperativas e associações conseguem se interligar a outras redes, em outros locais, 

cidades ou estados promovendo o desenvolvimento local (GRIPA, 2015). 

 O surgimento das redes de economia solidária provocam um novo dinamismo 

dentro da economia solidária. As redes conseguem tecer uma teia de empreendimentos 

que identificam-se por produzirem os mesmos produtos ou estarem na mesma cadeia 

produtiva possibilitando sua manutenção e ampliação. 

2.2 Economia Solidária em Dourados. 

O Brasil desde a década de 80 vem sofrendo com a elevação dos níveis de 

desemprego, naquele momento era o retrato visível também em outros países, 

principalmente na América Latina e os movimentos sociais buscavam alternativas que 

pudessem atenuar o tamanho da crise. Experiências de um novo modelo de se gerar 

trabalho e renda começam a aparecer em países como a Argentina e logo chegam ao 

Brasil, primeiramente de maneira discreta com pequenos grupos de trocas e com o 

passar dos anos surgindo cooperativas, associações, que com o apoio dos movimentos 

sociais começa a estruturar-se e a estabelecer regras e princípios de maneira que sejam 

reconhecidos dentro do sistema econômico atual.  

 A economia solidária no Brasil começa a surgir, Sá (2005) na década de 80, 

como reação à crise de desemprego, que se intensificou na década seguinte, com a 
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abertura do mercado para as importações e a reestruturação tecnológica. Em Dourados, 

começam a surgir às primeiras experiências no ano de 2001, intensificadas por uma 

política pública municipal que desenvolvia ações para incentivar as famílias atendidas 

pelo Programa de “Transferência de Renda” a superarem a exclusão vivenciada pelo 

desemprego.  

Nos anos 90 surge novas formas de organização dessas experiências que se 

constituem em redes, a formação na cidade de Dourados ocorre após a SEMASES – 

Secretária Municipal de Assistência Social e Economia Solidária que através do 

programa “Coletivos para Qualificação do Trabalho”, promover cursos 

profissionalizantes, que após sua conclusão, despertou os trabalhadores (as) 

desempregados a desenvolver suas potencialidades enquanto empreendedores, 

motivando-os a se organizarem em grupos, famílias ou mesmo individual para 

produzirem dentro dos princípios da economia solidária. Constituindo-se numa nova 

forma de organização, ou seja, em rede de economia solidária.  

Com a consolidação da rede, ela mesma passa a realizar cursos técnicos de 

gestão e empreendedorismo para os membros participantes; culminando na montagem 

de lojas de economia solidária nos espaços comerciais da cidade, inserindo-se no 

mercado e passando a competir com outros empreendimentos da economia local4.  

 A participação da ONG Mulheres em Movimento, entre outras organizações 

sociais, consolida a formação da Rede de Economia Solidária, enquanto apoiadora das 

atividades da SEMASES e também com ações especificas de apoio às atividades 

desenvolvidas pelos empreendimentos, no caso com empréstimos para ajudar no 

fomento e manutenção dos empreendimentos da rede, em levantamento feito pelo 

Banco Pire, no ano de 2013 esses empréstimos somavam setecentos e cinquenta (750) 

mil reais, para apoio a 450 empreendimentos solidários, além de constituírem uma 

moeda social, que mantém a paridade do real, mas cumpre o papel social de divulgar o 

comércio justo e o consumo solidário (GRIPA, 2015).   

 A Rede de Economia Solidária funciona como integradora de grupos de 

consumidores, produtores e prestadores de serviços em uma mesma organização. Uma 

                                                           
4 Fonte: www.bancopire.org.br. Acesso em26/11/2015. 
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rede pode ser formada por um bairro, uma região ou até por um país inteiro. Nesta rede, 

todos os participantes se propõem a praticar o consumo solidário, isto é, comprar 

produtos e serviços da própria Rede para garantir trabalho e renda aos seus membros e 

para preservar o meio ambiente (BANCO PIRÊ, 2015). 

A rede de economia solidária em Dourados obteve ganhos significativos em 

termos de organização nos anos de 2000, com a formulação de uma legislação que criou 

o fórum ECOSOL (economia solidária) no ano de 2007 através do decreto municipal 

4201/2007, prosseguiu avançando nesse sentido quando no ano de 2012 o município 

sancionou a Lei 3530 de 17 de janeiro de 2012 que cria o conselho municipal de 

economia solidária e através do Decreto 861 de 04 de fevereiro de 2014 regulamentou o 

fundo municipal de economia solidária.  

E mais recentemente, via demandas do fórum e da rede de economia solidária, 

conseguem mais uma conquista através da Assembleia legislativa que foi a garantia de 

30% dos espaços em eventos promovidos pela prefeitura para a economia solidária, 

prevista pela lei 3913 de 05 de agosto de 2015. 

 No início da formação da rede no ano de 2004 até os dias atuais, a atuação dos 

empreendimentos concentrou-se em pontos comerciais, que são as lojas de economia 

solidária onde os produtos expostos para venda são produzidos dentro dos princípios 

que norteiam a economia solidária. Há também o espaço do Banco Pire, onde há noites 

culturais e cursos temáticos sobre temas envoltos com a economia solidária, tais como: 

gestão financeira dos empreendimentos, aperfeiçoamento de artesanato, estratégias para 

melhorar as vendas, dentre outros. Esses cursos ocorrem esporadicamente e sempre com 

parcerias públicas (prefeitura e universidades). Ainda contam com o apoio do Banco 

Social Pire criado em 2004 pela ONG Mulheres em Movimento, que tem nos seus 

objetivos, o de subsidiar e fomentar atividades e empreendimentos de economia 

solidária na cidade de Dourados (GRIPA, 2015).  

 A rede de economia solidária reúne-se uma vez por mês para discutir assuntos 

pertinentes à gestão da economia solidária na cidade e também deliberar ações 

conjuntas dos empreendimentos solidários, como participação de feiras, assuntos de 

políticas públicas entre outros que impactem diretamente na economia solidária.  
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3. METODOLOGIA. 

A metodologia de pesquisa adotada pelos pesquisadores foi a bibliográfica para 

fundamentação teórica e conceituação sobre a economia solidária, análise documental e 

legislação pertinente e por fim o estudo de caso, a fim de aprofundar a pesquisa no que 

se refere a economia solidária na atividade de artesanato e trabalhos manuais no 

município de Dourados, MS. 

Sendo o Estudo de Caso é utilizado, conforme destaca Yin (2015, p.17), quando 

se quer analisar acontecimentos contemporâneos em que não se pode controlar 

comportamentos considerados relevantes. As Lojas de Economia Solidária no 

município de Dourados são novas e a legislação municipal pertinente ao tema também 

ainda é bastante recente portanto concluiu-se que a melhor análise somente poderia ser 

feita por meio desse método, onde permite ao pesquisador a verificação de como o 

fenômeno acontece na realidade. 

O Estudo de Caso é usado em muitas situações para contribuir ao nosso 

conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e 

relacionados. O estudo de caso não é, portanto, apenas uma forma de se coletar 

evidências, mas uma possibilidade de aprofundamento e compreensão do objeto de 

estudo, caracterizando-se como estudo intensivo de uma situação ou contexto específico 

(YIN, 2015).  

Para a coleta de dados foram retirados depoimentos relatados pelas 

coordenadoras das duas lojas onde foi possível constatar como funcionam, quantos 

cadastrados possuem, rendimento médio mensal obtido, a forma de cooperação de 

trabalho e comercialização dos produtos. 

A duas lojas foram visitadas e observadas no mês de março de 2016 e os 

depoimentos foram obtidos no mesmo mês. Com relação aos dados numéricos 

monetários, as Coordenadoras informaram com base na média registrada nos últimos 

seis meses, bem como no que se refere aos produtos mais vendidos. Nesse sentido os 

estudos de caso individual devem ser selecionados da mesma forma que um pesquisador 

de laboratório seleciona o assunto de um novo experimento. (YIN, 2015). Em outras 

palavras deve-se analisar cada indivíduo separadamente, cada caso é um caso. 
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4. UM PANORAMA DA REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS 

– MS.  

 A cidade de Dourados - MS possui, atualmente, 150 empreendimentos de 

economia solidária, desses 80 participam diretamente com produtos vendidos nas lojas 

de economia solidária e destes somente 11 empreendimentos participam efetivamente 

das reuniões da rede. Dentre os principais empreendimentos podemos listar: Pire 

Produtos de Limpeza; Pire Delicias; Pire Vest; Associação das Mulheres Rurais de 

Dourados; Ateliê M&D; Feito com Carinho Artesanato; Cozinha Solidária; Loja Centro 

de economia solidária, que envolve vários artesãos que fazem artesanato (BANCO 

PIRE, 2015). 

A avaliação e o aprimoramento da gestão dos empreendimentos, 

comercialização, legalização do empreendimento e dos produtos é uma constante e a 

parceria com órgãos públicos e universidades tem contribuído para amenizar esses 

entraves, com cursos e assessorias5. 

Figura 1 – Distribuição dos empreendimentos solidários ano 2008.

 
        Fonte: Prefeitura de Dourados-MS. In: Eberhard, G. 2008 

  Conforme a figura 1, já no ano de 2008 o setor de artesanato era o que possuía o 

maior número de empreendimentos solidários, seguido por alimentação. No momento 

atual está ocorrendo um novo levantamento de dados na tentativa de mapear a economia 

solidária na cidade e confirmar se situação acima retratada se mantém ou foi alterada. 

                                                           
5 Fonte: Rede de Economia Solidária, BANCO PIRE, 2015. 
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 Assim como a atividade econômica, outro aspecto da atuação da rede tem sido a 

discussão para a construção de legislação e mecanismos que possibilitem a consolidação 

e expansão destas práticas. Neste sentido, conseguiu a aprovação da Lei Municipal de 

Fomento à economia solidária, em 2012, que possibilitou a criação de um fundo 

municipal de economia solidária e também de um selo para identificar os produtos 

oriundos dos empreendimentos solidários. Em 2015, foi aprovada mais uma lei 

municipal que beneficia esses empreendimentos, no qual o munícipio deverá destinar 

30% dos espaços de comercialização em eventos promovidos pela prefeitura e também 

à constituição de uma feira semanal para o Movimento de economia solidária6. 

No ano de 2015, promovido pela Secretária Nacional de Economia Solidária do 

Governo Federal (SENAES) e em parceria com a secretaria municipal de economia 

solidária de Dourados, começou a ocorrer o cadastramento de todos os 

empreendimentos de economia solidária, chamado de CADSOL (Cadastro Solidário), 

que servirá para promover o acesso a políticas públicas de financiamento do governo 

federal, como mapear quais são esses empreendimentos e qual a situação legal dos 

mesmos. Desta forma espera-se a consolidação efetiva da rede de economia solidária de 

Dourados7. 

 A organização da rede de economia solidária em Dourados possibilitou para os 

participantes efetivos ganhos potenciais em políticas públicas, o que reforça o 

pensamento de que enquanto estratégia de desenvolvimento econômico local a 

organização vem se aprimorando na geração de trabalho e renda dos seus 

empreendimentos, garantindo cada vez mais espaços de comércio e consumo solidário 

para a população douradense. 

4.1. Rede de Economia Solidária um panorama das lojas em Dourados/MS. 

 Em visita a Loja Centro no dia 17/03/2016, pode-se observar que a Loja retrata 

exatamente a economia solidária conceituada por Mance (2009) anteriormente citado, 

na fala da Sra. Leão destacou que caso um dos empreendedores esteja passando por 

necessidades, o restante do grupo de alguma maneira ajuda, financeiramente ou 

materialmente. Os atendimentos nas lojas são feitos de maneira rotativa pelos próprios 
                                                           
6 Iniciou-se com a 1ª feira de economia solidária fixa toda sexta-feira na Izidro Pedroso. 
7 Fonte: www.bancopire.org.br (acesso em 21/11/2015). 
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empreendedores, de maneira solidária doa parte do seu trabalho e tempo para a 

manutenção do espaço. Demostrando na prática os princípios da economia solidária 

“ajuda mútua, auto-gestão, solidariedade”.   Segundo informações fornecidas pela 

Luzia, a loja é o ponto de encontro dos empreendedores solidários e ponto de comércio, 

hoje com um cadastro de controle 26 (vinte e seis) indivíduos (leia-se empreendedores 

individuais) e 04 grupos que são: O Pire Limpeza que produz produtos de limpeza e está 

organizada como associação; E ainda os grupos Pire Delicia, Grupo Silvaneide, Grupo 

Roseli que produzem alimentos para comercialização. Os grupos de alimentação são 

formados somente por mulheres ou por membros da própria família. 

 Dentre os produtos expostos na loja, a maioria são de trabalhos manuais 

(costuras, bordados, crochês, pintura em tecido, tricô), do total apenas 04 

empreendedores são artesãos (trabalhos com reciclagem, pintura em tela, trabalhos em 

madeira, couro, argila, cerâmica), mais 1 empreendimento de produtos de limpeza, 3 de 

alimentação, como descreve-se na figura 2.  

Figura 2. Distribuição dos empreendimentos da loja de economia solidária do 
centro/2016 

 

Fonte: Elaboração do(s) autor(es), 2016. 

Produtos com características da região, com o nome da cidade, ou imagens 

características do Mato Grosso do Sul, também são encontrados na loja em sua maioria 
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realizados em argila ou cerâmica, pirogravados em couro ou madeira, pintados em 

guardanapos ou bordados em toalhas. 

Atualmente a rede vem realização reuniões mensais com os empreendedores 

cadastrados, sendo este momento para realizarem cursos de auto-gestão, 

cooperativismo, gênero, entre outros, desafiando a todos a participação, pois esses 

encontros realimentam o saber solidário e o compromisso com o empreendimento, 

conforme afirmou Luzia “Ninguém é chefe de ninguém e nós todos somos donos”. 

A gestão financeira da loja ocorre de maneira solidária, sendo que cada 

empreendedor cadastrado contribui mensalmente com R$ 15,00 (quinze reais), valor 

este para aqueles que ainda dispõe de um tempo por semana para ajudar nas vendas da 

loja, os empreendedores que além dos seus produtos na loja trabalham em outro local, e 

não conseguem doar parte do seu tempo para ajudar nas vendas, estes pagam 

mensalmente R$ 30,00 (trinta reais), ou seja, todo o trabalho de manutenção da loja e 

venda é feita pelos seus membros de forma solidária, não havendo trabalhador 

assalariado ou contratado pelos mesmos. Esses valores são fixos e servem para a 

manutenção do espaço, como pagamento de telefone entre outros, esses valores são 

pagos independente do empreendimento ter vendido seus produtos ou não.  E os valores 

dos produtos vendidos são repassados integralmente para o empreendimento que 

disponibilizou o produto, a formação do preço do mesmo é de inteira responsabilidade 

do empreendimento, não havendo percentuais de vendas à rede e nem à loja. 

O espaço da loja de economia solidária hoje na praça é cedido pela Prefeitura 

Municipal de Dourados, e as despesas ficam por conta dos materiais de consumo e 

manutenção, hoje girando em torno de R$ 170,00 e R$ 200,00 como despesas fixas. 

Ainda segundo a Sra. Leão a loja sempre teve um bom movimento, com exceção dos 

últimos três meses que deu uma baixa no movimento, mas de um modo geral tem sido 

satisfatória para os empreendimentos cadastrados, uma vez que o empreendedor pode 

obter em média, de R$ 40,00 (quarenta reais) até R$ 300,00 (trezentos reais) em vendas, 

ou até mais dependendo da época, hoje segundo ela o movimento está sendo 

considerado baixo.  
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Dentre os problemas apontados, com relação ao espaço físico, apesar de ser um 

local central maravilhoso, perde um pouco a visibilidade em decorrência das árvores 

existentes que cortinam a visão da loja. Como a existência de outro grupo de artesãos da 

cidade que possuem uma feira de artesanato na passarela da praça, o que leva muitas 

pessoas a pensarem que existe somente aquela feira e em muitos casos confundindo-os 

como de economia solidária, desconhecendo o espaço da loja.  

Outro problema apontado pela Sra. Leão diz respeito as relações de 

comprometimento com os horários daqueles que executam o trabalho voluntário de 

vendas na loja nos dias pré-estabelecidos, como se trata de um trabalho voluntário, as 

pessoas nem sempre têm o compromisso com os horários, não respeitando o horário de 

entrada e saída, e faz com que mesmo no horário de almoço a loja fique fechada, e até 

mesmo em outros horários, se a pessoa precisa sair a loja fecha. “O comprometimento é 

complicado, é preciso que todos tenham consciência que somos todos donos”. 

Mesmo com problemas o que observou-se nas entrevistas é que os envolvidos 

estão satisfeitos e de um modo geral a rede e a loja física é uma oportunidade para que 

artesãos e trabalhadores manuais exponham seus trabalhos, gerando trabalho e renda, 

ainda que de maneira complementar, valores como autoestima, acesso ao conhecimento 

e a economia solidária com seus princípios são gerados. 

Em visita a Loja Solidária estabelecida no Shopping Avenida Center em 

Dourados foi possível um diálogo com a Sra. Viegas Coordenadora da Loja, e nesse 

diálogo conforme relatado por ela as vendas da loja foram satisfatórias apesar da crise 

que o país vem enfrentando. Nesta encontram-se cadastrados 16 (dezesseis) 

empreendimentos e destes 03 (três) são grupos familiares nos quais estão o Grupo da 

Joyce e família, Grupo da Cleusa e família e o terceiro grupo é o da Associação de 

Mulheres de Indápolis; os outros treze são empreendimentos individuais. Ressalta a Sra. 

Viegas que os empreendimentos entendem que a loja é uma oportunidade de negócio no 

qual sozinhos não conseguiriam, visto que os custos de manutenção de uma loja no 

shopping é bastante alto, e seria difícil mantê-lo apenas com trabalhos manuais de um 

indivíduo somente, a loja só se mantém funcionando porque são 16 pessoas empenhadas 

em fazer dar certo. 
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Com relação aos produtos vendidos, são em sua maioria trabalhos manuais como 

pintura em tecido, sendo este o que mais vende, costura, crochê e artesão somente duas 

pessoas desenvolvem trabalhos com pirografia em madeira destacando características 

locais como o nome da cidade de Dourados, trabalhos de decopagem, fibra de 

bananeira, palha de milho, papel machê e biscuit em vidros, ainda há licores feitos com 

frutas características do cerrado, como descreve-se na figura 3. 

Figura 3. Distribuição dos empreendimentos da loja do Shopping/2016 

 
Fonte: Elaboração do(s) autor(es), 2016. 

Quanto a gestão financeira, cada empreendimento cadastrado deve contribuir 

mensalmente com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mais 10% de cada produto 

vendido, que serve para a manutenção da loja (aluguel, insumos, publicidade). Em 

depoimento a Sra. Viegas demonstrou através dos documentos que os empreendimentos 

conseguem fazer retiradas mensais que variam de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

podendo chegar até R$ 2.000,00(dois mil reais), sendo o trabalho de pintura em tecido o 

de melhor venda, chegando ao rendimento em média de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

mês. E a maioria dos empreendedores tem no trabalho vendido na loja sua única fonte 

de renda. 

As características interessantes referente a essa loja é o fato do volume de 

despesas que ela possui, sendo a mesma praticamente autossuficiente, pois mesmo com 

despesas mensais como aluguel (que eles pagam R$ 1.728,00, que corresponde à 
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alimentação 
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metade do valor habitual cobrado dos lojistas), IPTU, condomínio, energia, taxas 

bancárias, o rendimento mensal dos empreendimentos é considerável, se comparar com 

a loja do centro da cidade, o fato de estar dentro do shopping da cidade, fez os 

empreendimentos adquirirem equipamentos de uso comum no comércio, como a 

máquina de cartão de crédito, e pagar taxa extra ao shopping em publicidade. Mesmo 

em períodos de pouca venda, quando os recursos são escassos para cobrir todas as 

despesas, os empreendimentos decidem em reuniões promover promoções de produtos, 

promovem eventos como almoços, bingos, etc.  

O processo histórico de apropriação da administração da loja pelos 

empreendimentos, ocorre quando a prefeitura que bancava o aluguel do espaço, retira 

esse apoio, ficando os empreendimentos totalmente responsáveis pelos recursos de 

manutenção da loja. A Sra. Viegas confirma e reafirma que: 

... não se trata de uma loja comum aberta simplesmente com a finalidade de 
se obter lucro é muito mais que isso é uma valorização pessoal, é um espaço 
de troca de saberes e valores, é trabalho de várias pessoas e a demonstração 
de que a solidariedade faz a força (Depoimento Sra. Viegas). 

Os atendentes ou vendedores são os próprios empreendedores voluntários que se 

dividem em escala, uma vez que o Shopping permanece aberto das 10:00h às 22:00h. 

Ainda esses “vendedores” fazem a divulgação dos colegas empreendedores entregando 

cartões de visita, quando algum cliente quer algo diferente ou encomendas maiores, 

divulgando os trabalhos e também a economia solidária, dessa maneira ocorre de alguns 

conseguirem vender mais do que no espaço da loja, ou seja, a loja é também um espaço 

de divulgação. Diante de todos os apontamentos da Sra. Viegas, pode-se perceber que o 

shopping é um excelente local para o comércio apesar do custo que incorrem para 

manter a loja aberta, e apesar da dedicação ser grande, devido aos horários de 

funcionamento, compensam pela visibilidade que possui e os clientes externos 

adquiridos, bem como a divulgação dos empreendimentos na cidade. E o problema 

maior apontado por ela, é a falta de conscientização dos participantes de que aquele é 

um empreendimento de economia solidária e o foco principal não deve ser o lucro e sim 

a cooperação e a solidariedade entre seus participantes. 

De todos os diálogos realizados o que ficou bastante evidente é que não só o 

ambiente influencia no negócio, como também tudo o que o cerca, público, estrutura 



1538    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

18 
 

física, consciência entre os participantes, o próprio valor mercadológico envolvido, ou 

seja, existe dentro da própria rede de economia solidária diferenças significativas, que 

resultam olhares distintos sobre a comercialização, tanto comportamental como 

financeiramente, o que poderia inclusive ser objeto de estudos futuros. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 O artigo procurou analisar como as práticas de economia solidária podem se 

constituir numa estratégia de desenvolvimento local, gerando trabalho e renda aos 

empreendimentos organizados no formato de rede de economia solidária. Sendo assim, 

pode-se observar que na prática do dia-a-dia a vivência da economia solidária dentro 

dos seus princípios, o comprometimento dos atores envolvidos é um fator relevante, de 

maneira que outros aspectos como a reciprocidade e a busca por uma qualidade de vida 

perpassa o caráter econômico das redes de economia solidária. E possuir o apoio dos 

governos, com políticas públicas especificas para economia solidária pode fortalecer os 

empreendimentos e estimular a promoção de geração de trabalho e renda por meio de 

atividades produtivas autogestionárias e vivenciadas pelos princípios da cooperação e 

solidariedade. 

Assim, entende-se que a economia solidária pode ser uma estratégia de 

desenvolvimento local, quando amparada pelo poder público e fundamentada na 

formação continuada sobre educação financeira, comercial e autogestão. 

Finalmente, conquistas como pontos fixos de feira, existência de lojas com esse 

fim, apoio da iniciativa privada, além de uma legislação que incentiva e promove tais 

práticas, tem contribuído para o desenvolvimento da econômica solidária e constitui-se 

numa estratégia de desenvolvimento local, provocando uma nova dinâmica produtora e 

consumidora na cidade. Certamente inúmeros desafios persistem para a sua efetiva 

consolidação, que também perpassam empreendimentos convencionais, como a 

qualificação, a criação de um mercado consumidor e os efeitos das crises econômicas, 

dentre outros, no entanto, podemos apontar que está em gestação um modelo de rede 

com novos paradigmas, reestabelecendo a cooperação entre trabalhador-consumidor que 

pode se constituir numa alternativa a crise e ao capitalismo selvagem.  
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E os depoimentos descrevem os conflitos com o modelo de sociedade existente, 

onde a necessidade da obtenção do lucro sobrepõe outros valores,  ficando evidente que 

o ambiente onde está o empreendimento influencia no negócio, como também tudo o 

que o cerca, público, estrutura física, consciência entre os participantes, o próprio valor 

mercadológico envolvido, ou seja, existe dentro da própria rede de economia solidária 

diferenças significativas, que resultam olhares distintos sobre as relações tanto 

comportamental como financeira, o que poderia inclusive ser objeto de estudos futuros. 

Portanto considera-se a rede de economia solidária ainda uma estratégia para 

geração de trabalho e renda local para os homens e mulheres empreendedores, sendo em 

muitos casos a única fonte de renda da família. O número de empreendimentos é 

pequeno, hoje com apenas 46 empreendimentos entre grupos e empreendedores 

individuais ou familiares, o que considera-se importante pela resistência de trabalhar-se 

dentro dos princípios da economia solidária, e desafiador quando percebe-se que os 

resultados esperados são alcançados em escala menor, mostrando que ainda é possível 

crescer e ampliar o número de empreendimentos, de maneira a beneficiar outros 

empreendimentos que ainda não estão na rede. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi identificar as cinco dimensões de inovação social na 
Coofecs, fundamentando-se no quadro de dimensões de análise da inovação social 
elaborado por Tardif & Harrisson (2005). Especificamente identificar e descrever as 
ações de inovação social da Coofecs; verificar a importância destas ações, na percepção 
das cooperadas, para a comunidade onde a Coofecs está inserida; e analisar se houve 
transformações e melhorias na qualidade de vida das cooperadas da Coofecs. Utilizou-
se da abordagem qualitativa e o estudo se caracterizou como descritivo. Optou-se por 
pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Realizada a investigação, foi possível fazer a 
aplicabilidade do quadro de síntese das dimensões de inovações sociais proposto por 
Tardif & Harrisson (2005), sendo possível identificar cada uma das cinco dimensões de 
análise na Coofecs. As ações de inovação social da Coofecs estão presentes desde a 
implantação do projeto e estas ações têm alcançado relevância social e econômica na 
vida das pessoas envolvidas no processo. 
 
Palavras-chaves: Inovação Social, Cooperativismo, Economia Solidária. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A busca por melhores condições de vida, trabalho e renda, novas estruturas ou 

relações sociais, são alguns dos pontos que os estudos sobre inovação social abordam. 

Esta compreensão pode ser reconhecida, principalmente, pelas transformações geradas 

em âmbito social e econômico e está relacionada com as premissas pregadas pelo 

cooperativismo, especialmente os empreendimentos de Economia Solidária, foco deste 

estudo. 

Tais empreendimentos apontam que o caminho da solidariedade, da cooperação, 

da autogestão, da oportunidade de trabalho e renda para todos são alternativas para a 

inclusão dos indivíduos na sociedade. Nesta perspectiva, estes empreendimentos visam 

à emancipação de seus integrantes tornando-se espaços propícios para que a inovação 

social se manifeste e dissemine-se. 

A escolha do tema considera que a inovação social e cooperativismo ainda é 

assunto pouco explorado nas cooperativas de empreendimentos solidários da Amazônia. 

Tal assertiva é baseada em pesquisas realizadas ao banco de dados da Capes. Sendo 

assim, ganha relevância ao buscar responder as demandas suscitadas em pesquisas 

científicas da área. Socialmente almeja-se contribuir, para a disseminação das ações 

desenvolvidas por tais empreendimentos, que acarretam impactos positivos para a 

transformação social e econômica das pessoas e das localidades onde estão inseridos. 

Assim, buscando maior compreensão da inovação social em cooperativa de 

empreendimentos solidários, este estudo buscou responder a seguinte questão de 

pesquisa: como e em quais dimensões a inovação social se manifesta nas ações da 

Cooperativa de Empreendimentos Solidários do Município de Boa Vista? 

Para tanto, o objetivo geral foi identificar as cinco dimensões de inovação social 

na Coofecs, fundamentando-se no quadro de dimensões de análise da inovação social 

elaborado por Tardif & Harrisson (2005). Especificamente identificar e descrever as 

ações de inovação social da Coofecs; verificar a importância destas ações, na percepção 

das cooperadas, para a comunidade onde a Coofecs está inserida; e analisar se houve 

transformações e melhorias na qualidade de vida das cooperadas da Coofecs. 

Buscando a melhor compreensão para as questões levantadas, quanto ao nível ou 

objetivo o estudo se caracterizou como descritivo. Quanto aos procedimentos 

operacionais, realizou-se pesquisa bibliográfica por meio de fontes disponíveis que 
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tratam do tema abordado. Também foi realizado um estudo de caso, que para Yin 

(2005), é uma pesquisa empírica de um acontecimento atual, dentro de um contexto 

conhecido, que não se avistam claramente os limites entre o fenômeno estudado e o 

contexto no qual ele pode ser examinado. Utilizou-se, ainda, de uma abordagem 

qualitativa.  

A coleta de dados deu-se por meio das técnicas de observação direta, entrevista 

semiestruturada e aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas. A 

entrevista semiestruturada foi realizada com a presidente da Coofecs, no dia 29 de 

março quando também ocorreu a aplicação dos questionários para as 20 cooperadas do 

empreendimento. Foram validados 12 questionários, entre os dias 29 de março a 04 de 

abril de 2016, os quais foram numerados de 01 a 12 para a realização da análise. 

A entrevista foi gravada com recurso de áudio e transcrita em editor de textos. 

Utilizou-se de análise de conteúdo. O roteiro de entrevista com a presidente da 

cooperativa e o questionário aplicado às cooperadas foi adaptado de Maurer (2011) e 

Souza (2014). Os dados coletados foram analisados a partir da ênfase dada pelos cinco 

elementos de dimensões de inovação social concebido por Tardif & Harrisson (2005), 

que são: transformações, caráter inovador, inovação, atores e processo, adicionando 

ainda, a classificação de Rollin & Vicent (2007) na dimensão atores. 

A estrutura deste trabalho está assim exposta: a primeira seção é esta introdução 

que faz uma abordagem geral sobre o tema, apresenta a justificativa, o problema, os 

objetivos, os procedimentos metodológicos e a estrutura do trabalho; a segunda trata 

sobre o cooperativismo e economia solidária; a terceira aborda sobre a inovação social e 

as dimensões de análise de inovações sociais identificadas por Tardif & Harrisson 

(2005); a quinta apresenta os resultados obtidos por meio do estudo de caso; e, por fim, 

a seção que traz as considerações finais do estudo. 

 
 

2 COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA  

O cooperativismo foi originalmente introduzido no Brasil por imigrantes 

europeus, no final do século XIX, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, como 

estratégia para superar as situações de flagrante desamparo em que viviam. Nesta época 
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surgiram as cooperativas de consumo, as de crédito e as agropecuárias, localizadas 

principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro (GAIGER, 2013). 

Ainda conforme Gaiger (2013) nas décadas de 1950 e 1960 houve a expansão 

das cooperativas de consumo e devido à concentração de apenas 45% da população em 

áreas urbanas, as cooperativas de crédito e serviços eram mais ativas que as do setor 

agropecuário. 

O modelo socioeconômico do cooperativismo segundo a Organização das 

Cooperativas Brasileiras (2016) objetiva o desenvolvimento econômico ligado ao bem-

estar social. Seus princípios são a adesão voluntária e livre, gestão democrática, 

participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação 

e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. 

Na opinião de Simioni et al (2009) atualmente o cooperativismo no Brasil possui 

diferentes situações em que algumas cooperativas possuem situação econômica estável, 

outras ainda procurando estabilidade e algumas em decadência. Para os aludidos autores 

as causas dos problemas podem estar ligadas à falta de adequação às mudanças, aos 

avanços tecnológicos, à falta de lealdade e fidelidade à organização e aos problemas 

econômicos ocorridos no país nos últimos anos. 

Araújo (2013) pondera que nos momentos de crises históricas do capitalismo, foi 

surgindo o conceito de economia solidária a partir de diferentes atores e aspectos 

diversos tais como: associações, cooperativas, vilas comunitárias, fábricas coletivas 

entre outros.  

Azevedo, Alió & Silva (2016) consideram que a economia solidária no Brasil se 

efetivou de maneira sociopolítica e como matéria central de políticas públicas e ações 

governamentais, em um momento de transformações nas estruturas sociais, econômicas 

e políticas. 

Conforme Arcanjo & Marques (2012) a economia solidária se configura como 

uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza, que foca na valorização do 

ser humano e não do capital. Possui alicerce associativista e cooperativista, visa à 

produção, o consumo e a comercialização de bens e serviços de forma autogestionária e 

igualdade entre os membros.  

Arcanjo & Marques (2012) afirmam que como alternativa ao modo capitalista de 

organizar as relações sociais e como defesa à exploração do trabalho humano, a 
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economia solidária suscitou novas práticas de relações econômicas e sociais que, de 

imediato, propiciam a sobrevivência e a melhora da qualidade de vida de milhões de 

pessoas em diferentes partes do mundo. 

Os empreendimentos cooperativos de economia solidária no Brasil cresceram 

muito nos últimos anos, principalmente, segundo Gaiger (2015), na década de 1990, 

como resposta às discrepâncias geradas pelo capitalismo e pelas iniciativas econômicas 

levantadas por sua natureza associativa e suas práticas de cooperação e autogestão. 

Singer (2003) acredita que é possível o ser humano desenvolver relações que 

vão além da divisão internacional do trabalho, e que a autogestão é condição básica para 

que um empreendimento seja caracterizado como de economia solidária. Defende ainda 

que, o que também caracteriza este tipo de empreendimento é o apoio dado desde o seu 

início por meio de universidades, instituições religiosas, empresas e outros agentes.  

Arcanjo & Marques (2012) asseguram que, em regra, as pessoas em situação de 

exclusão pelo sistema capitalista, seja por idade, grau de instrução, falta de 

oportunidades, ou outra qualquer situação limitadora, são o público alvo da economia 

solidária. Afirmam ainda que as iniciativas da economia solidária oferecem alternativas 

viáveis para a geração de trabalho e renda e satisfação das necessidades, confirmando 

que é possível organizar a produção e a reprodução da sociedade de forma a extinguir as 

desigualdades materiais e expandir os valores da solidariedade humana. 

 

 
3 INOVAÇÃO SOCIAL 

Existem estudos que mostram diversos tipos de inovação. Antes de se abordar 

diretamente o tema inovação social, faz-se necessário explicar o que é inovação. 

Bignetti (2011) afirma que tradicionalmente a inovação está ligada ao ganho econômico 

e ao lucro. Para o autor supracitado, esta compreensão está vinculada diretamente às 

abordagens schumpeterianas que consideram a inovação como sendo um modo original 

de fazer determinada coisa, em que se obtenha resultados econômicos.  

A inovação social, tema abordado no presente artigo, foi mencionada pela 

primeira vez, segundo Cloutier (2003), em 1970, nos estudos de James B. Taylor e 

Dennis Gabor.  

Taylor (1970) usou o termo para referir-se ao tipo de inovação que apresenta um 

novo jeito de se fazer coisas, com o intuito de causar transformação/benefício social e a 
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satisfação de necessidades humanas, se contrapondo, principalmente, à pobreza e à 

criminalidade, tendo como tema central as necessidades humanas.   

A inovação social, para Soares (2014), trata do desenvolvimento de novos 

produtos, processos e serviços que gerem inclusão social, trabalho e renda e, 

principalmente, melhorem a qualidade de vida das pessoas/grupos.  

André & Abreu (2006) discorrem que inovação social é um processo de 

transformação e ruptura com normas, regras e valores, que implica em nova maneira de 

pensar ou fazer, com intenção de gerar inclusão, capacitação, cooperação e 

transformação social, podendo ser compreendida como opção diante dos processos 

tradicionais. 

Oliveira (2011) avalia que a inovação social pode acontecer através de novos 

arranjos sociais alternativos que geram a inclusão social através da inserção produtiva e 

geração de empregos. Maurer (2012) conclui que os atores aprendem novos 

conhecimentos e habilidades, ocorrendo um intercâmbio de informações e de formação, 

o que leva, então, à geração de novas regras e de novos padrões sociais.  

Os pesquisadores Tardif & Harrisson (2005) defendem que a inovação social é 

uma resposta dada por iniciativa de atores que buscam atender a uma determinada 

necessidade, criar soluções, aproveitar oportunidades com o intuito de transformar ou 

modificar ações, relações sociais ou culturais. Os aludidos autores asseguram que 

acontece uma mesclagem entre as identidades, normas e valores individuais resultando 

em uma aprendizagem coletiva. 

 
 

3.1 Dimensões de Análise das Inovações Sociais 

Segundo Maurer (2011), o Centre de Recherche sur les Innovations Sociales 

(CRISES) é um centro de pesquisa, que se destaca mundialmente na análise das 

inovações sociais, com estudos de caráter multidisciplinar, e compreende sete 

instituições de ensino no Canadá. No Brasil, conforme Fleury (2011), quem se destaca é 

o Observatório de Inovação Social da Fundação Getúlio Vargas, que se afirma que a 

inovação social possui a capacidade de transformar as relações de poder na esfera 

social, o que provoca a ampliação da cidadania e a inclusão social. 

Souza & Silva Filho (2014) afirmam que foram os pesquisadores Tardif & 

Harrisson (2005) que, depois de terem examinado 49 artigos desenvolvidos por 
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membros do CRISES, elaboraram um quadro de dimensões de análise da inovação 

social, denominado Enciclopédia Conceitual de Inovação do CRISES, no qual estudou-

se sobre inovações sociais em três eixos principais que são: trabalho e emprego, 

condições de vida e território. 

No quadro elaborado por Tardif & Harrisson (2005), classificou-se cinco 

dimensões de análise da inovação social, correspondente as seguintes categorias 

principais: Transformações, Caráter Inovador, Inovação, Atores e Processos, conforme 

mostra o quadro 1, as quais serão adotadas neste estudo. 

 

Quadro 1 – Enciclopédia Conceitual de Inovação do CRISES (As dimensões de análise 
de uma inovação social). 

Dimensão 
TRANSFORMAÇÕES 

Dimensão 
CARÁTER 

INOVADOR 

Dimensão 
INOVAÇÃO 

Dimensão 
ATORES 

Dimensão 
PROCESSOS 

Contexto macro/micro 
 Crise 
 Ruptura 
 Descontinuidade 
 Modificações 
Estruturais 
 
Econômico 
 Emergência 
 Adaptações 
 Relações do trabalho/ 
produção/consumo 
 
Social 
 Recomposição 
 Reconstrução 
 Exclusão/ 
Marginalização 
 Prática 
 Mudanças 
 Relações Sociais 

Modelo 
 De trabalho 
 De desenvolvimento 
 De governança 
 Quebec 
 
Economia 
 Do saber/ 
Conhecimento 
 Mista 
 Social 
 
Ação Social 
 Tentativas 
 Experimentos 
 Políticas 
 Programas 
 Arranjos 
Institucionais 
 Regulamentação 
Social 

Escala 
 Local 
 
Tipos 
 Técnica 
 Sociotécnica 
 Social 
 Organizacional 
 Institucional 
 
Finalidade 
 Bem comum 
 Interesse geral 
 Interesse 
coletivo 
 Cooperação 

Sociais 
 Movimentos 
cooperativos, 
comunitários, 
associativas 
 Sociedade civil 
 Sindicatos 
 
Organizacionais 
 Empresas 
 Organizações 
economia social 
 Organizações 
coletivas 
 Destinatários 
 
Instituições 
 Estado 
 Identidade 
 Valores e normas 
 
Intermediários 
 Comitês 
 Redes sociais de 

aliança / de 
inovação 

Modos de 
coordenação 

 Avaliação 
 Participação 
 Mobilização 
 Aprendizagem 
 
Meios 
 Parcerias 
 Integração 
 Negociação 
 Empowerment 
 Difusão 
 
Restrições 
 Complexidade 
 Incerteza 
 Resistência 
 Tensão 
 Compromisso 
 Rigidez 
Institucional 

Fonte: Adaptado de Tardif & Harrison (2005). 
 

A dimensão transformações é identificada, conforme Tardif & Harrison (2005) 

em um contexto de mudanças, que podem ser econômicas ou sociais, enfatizando-se as 

crises, rupturas e descontinuidades, que podem ocorrer em contexto local, regional ou 

nacional. Para os aludidos autores, as transformações sociais podem acarretar a 
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reestruturação e reconstrução dos vínculos sociais, demandando novas práticas sociais, 

suscitando um ambiente propício para o surgimento da inovação social. 

A dimensão caráter inovador, conforme Tardif & Harrisson (2005), trata das 

inovações que se estabelecem como respostas dadas pelos atores às crises. Levando em 

conta o meio em que surgem, são consideradas soluções inovadoras, inéditas e exigem 

novos arranjos institucionais e normas sociais, e são chamadas na fase de implantação, 

de tentativas e experimentos. Programas ou políticas públicas podem apoiar, promover 

ou criar restrições a emergência de novas práticas sociais e econômicas. 

 Ainda, segundo Tardif & Harrisson (2005) existem três ângulos de análise para 

essa inovação que são: Modelo, que diz respeito às ações sociais; Economia, que trata 

do tipo pretendido pela inovação social; e, Ação, que abrange as iniciativas, os 

experimentos e tentativas que levam à inovação. 

Na dimensão Inovação Tardif & Harrisson (2005) fazem a diferenciação de 

vários tipos de experimentos em inovação social em:  

 

a) Técnica - aquela inovação que faz uso da tecnologia como intuito de 

melhorar a vida das pessoas;  

b) Sociotécnica - que abrange o interesse organizacional em função das 

exigências sociais; 

 c)    Social - diz respeito às inovações que são desenvolvidas por atores da 

sociedade civil;  

d)        Organizacional - gerada pelas organizações; e, 

e)         Institucional - criada por atuação do Estado. 

 

Para os autores Tardif & Harrisson (2005) a intenção da inovação social dentro 

desta dimensão tem por finalidade o bem comum, o interesse geral e coletivo, e ainda a 

cooperação.  

Na dimensão Atores Tardif & Harrisson (2005) descrevem que, devido a 

multiplicidade de interesses e particularidades individuais dos sujeitos, a inovação aqui 

é um processo de aprendizagem coletivo e que o objetivo final é a cooperação, seja o 

envolvimento nas negociações, nos acordos formais e ou nas parcerias, com o intuito de 

gerar adequada governança. 
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Na dimensão Processos Tardif & Harrisson (2005) analisam o impacto do 

projeto de inovação social, dos modos de coordenação, dos meios envolvidos e das 

restrições a sua implantação. Tratam da mobilização e a participação de atores e suas 

complexidades, a incerteza da dinâmica, as resistências, tensão dos atores, as limitações 

institucionais, os meios pelos quais se estabelece a inovação. 

Existe ainda a classificação de Rollin & Vicent (2007) que diverge um pouco de 

Tardif & Harrison na dimensão atores, pois classificam apenas em sociais, privados, 

públicos e a parceria entre atores, sendo que esta classificação acontece da seguinte 

forma: titulares da ideia; financiadores; apoiadores ou parceiros; e usuários. Os titulares 

da ideia são os que criam ou desenvolvem a ideia de uma inovação social; financiadores 

são os que financiam o processo de inovação social, podendo ser do setor privado ou 

público; apoiadores ou parceiros, acompanham, apoiam ou divulgam a inovação social e 

os usuários ou proprietários são os que se beneficiam com a inovação social. 

 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Lócus da pesquisa: a Coofecs 

Por meio de um projeto de iniciativa do Governo do Estado de Roraima, foi 

criado em 1995 o Centro de Produção Comunitário – CPC no bairro Santa Tereza, na 

cidade de Boa Vista, com o intuito de agrupar mulheres para desenvolverem atividades 

de costuras e artesanato. Este Centro iniciou suas atividades com a adesão de 10 

mulheres, que receberam, por meio do SENAI, treinamento de corte e costura e por 

meio do SEBRAE, treinamento de administração de uma pequena empresa. O Governo 

do Estado financiou 13 máquinas de costura, um ferro a vapor e uma máquina para 

corte, que após 2 anos, foram pagos com recursos oriundos do trabalho do grupo. 

Passado algum tempo, tomaram a iniciativa de transformar o Centro de 

Produção Comunitário em Associação. No dia 18 de junho de 2009, devido às 

necessidades de expansão do negócio, entre outras, nasceu a Cooperativa de 

Empreendimentos Solidários do Município de Boa Vista – Coofecs, a qual acolheu três 

núcleos de Economia Solidária: Associação Mãos Amigas, Agremiação Folclórica 

Feras do Amazonas e Mulheres Aliança. 

A principal atividade é a confecção de fardamento escolar, fardamento 

profissional e empresarial, camisetas, roupa social, roupa esporte, 
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indumentária/fantasias. Aceita encomenda de peças avulsas e também realiza reparos 

em roupas, além do reaproveitamento de restos de tecidos para a confecção de bolsas e 

tapetes. Produz também peças com aplicação de serigrafia.  

Os demais produtos confeccionados pelas cooperadas são expostos em balcões 

de vidro e prateleiras. Há ainda algumas peças expostas em manequins de plástico. As 

encomendas e as vendas são realizadas diretamente pelas cooperadas, que atendem a 

comunidade na sede do empreendimento. O processo de produção das peças é 

organizado de maneira coletiva.  

A Coofecs possui atualmente 20 cooperadas. Do total das cooperadas, 50% têm 

de 41 a 50 anos e 30% têm mais de 50 anos de idade. Assim, pode-se inferir que a idade 

elevada é mais um fator agravante de exclusão do mercado formal de trabalho, 

conforme Moisés (2009). 

 

 

4.2 Dimensões de Análise de Inovação Social na Coofecs 

4.2.1 Dimensão Transformações 

A região onde o empreendimento está localizado se caracteriza como um bairro 

periférico da cidade de Boa Vista, e, apresenta desigualdades sociais, em que a pobreza 

e o desemprego são uma realidade constante. Os moradores do bairro estavam em 

constante busca de alternativas para sanar suas dificuldades de trabalho e renda.  

As donas de casa da região confeccionavam peças de vestuário em geral em suas 

próprias casas, sob encomenda, para a comunidade local, como forma de se sustentarem 

ou aumentar a renda familiar. A pesquisa revelou que o contexto do bairro antes da 

formação da Coofecs era de muitas dificuldades, não oferecia alternativas para 

ocupação das mulheres e para a geração de renda. Não havia costureira profissional para 

fazer o fardamento escolar e isso gerava muitas dificuldades para todos. 

Tardif & Harrisson (2005) se referem a condição de desemprego e exclusão 

social como um contexto de descontinuidade. O contexto de formação da Coofecs, na 

condição de organização, surgiu da iniciativa do governo do Estado em formar Centros 

de Produção Comunitária - CPC, posteriormente criou-se a associação e a partir das 

atividades da associação, elas sentiram-se capazes de atuar em conjunto, e, então, 

optaram por formalizar a cooperativa.  
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Para que pudessem se desenvolver profissionalmente, foram em busca de 

conhecimento e informação: 

 
Por meio do projeto do governo do Estado foi criada a associação. Depois foi 
realizada parceria com o Senai e o Sebrae. O Senai ministrou cursos de corte 
e costura e o Sebrae curso de administração de pequenas empresas. Tivemos 
ainda o apoio da Universidade Federal de Roraima, através da incubadora, 
que também contribuiu com o projeto para o financiamento das máquinas, e 
com as placas da fachada do empreendimento. (SILVA, presidente da 
Coofecs, 2016). 
 

Observa-se que existe um contexto de mudanças econômicas e sociais, 

acarretando geração de renda e reestruturação dos vínculos sociais, demandando novas 

práticas sociais, suscitando um ambiente propício para o surgimento da inovação social, 

identifica-se, portanto, a dimensão transformações, pois se percebe o contexto de crise, 

modificações estruturais, emergência, exclusão, adaptações. 

Isso está de acordo com o que Tardif & Harrisson (2005) asseguram quando 

dizem que por meio da adoção de novas práticas, pode ocorrer reestruturação e/ou 

reconstrução dos vínculos sociais, sejam relações de trabalho, produção ou consumo, 

modificações nas relações sociais, inclusive entre gêneros, estimulados ou não pelo 

contexto existente.  Podem ocorrer mudanças nos contextos “macro” e “micro” que 

ocasionam impactos tanto nas estruturas econômicas quanto nas sociais, ambas em 

termos “macro” e “micro”. 

 
 

4.2.2 Dimensão Caráter Inovador 

Diante da situação de falta de renda e ocupação para a comunidade na qual está 

inserida, a Coofecs tem se destacado como alternativa para a geração de renda e 

trabalho e também aprendizado para as mulheres do bairro. Assim, percebendo a 

necessidade de gerar novas aprendizes, vem desenvolvendo um trabalho de formar 

novas costureiras, que por meio do aprendizado coletivo, quem sabe mais repassa seus 

conhecimentos às outras. 

A pesquisa revelou que a Coofecs busca profissionalizar as pessoas interessadas 

em aprender o ofício da costura. Conforme a presidente da cooperativa, as pessoas 

(jovens e adultos) da comunidade que demonstram interesse pelas atividades 

desenvolvidas no empreendimento, mas que não possuem habilidades com a costura, 
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passam por um treinamento na própria cooperativa, em que aprendem tudo que diz 

respeito a tal atividade. A pesquisa revelou que os cursos são prioritariamente 

oferecidos para beneficiar as pessoas moradoras do bairro.  

Quando a pessoa procura o empreendimento é acolhida e passa por um processo 

de socialização, em que a presidente da cooperativa explica como é a forma de trabalho 

coletivo, o que é cooperativismo e os princípios da Economia Solidária. Tudo isso é 

novo e surpreendente para quem não vislumbrava uma oportunidade de mudança de 

vida. A partir deste aprendizado, novas cooperadas estão prontas para continuar 

desenvolvendo as atividades, e assim garantindo o futuro do empreendimento, e, uma 

profissão, o que possibilita a inserção no mercado de trabalho, ocupação e renda.  

Observa-se que os atores resolveram transformar o modo de fazer as coisas, para 

sair da situação de crises e resolver as dificuldades existentes, resultando em uma 

melhoria palpável diretamente para os envolvidos. Isso vai ao encontro do pensamento 

de Tardif & Harrisson (2005) quando afirmam que para uma inovação ser considerada 

“nova”, há a necessidade de ser inédita nos locais onde são desenvolvidas e tenham a 

intenção de resolver os problemas existentes.  

Identifica-se, portanto, no contexto da Coofecs, a dimensão de caráter inovador, 

pois despertou o interesse de diversas pessoas da comunidade em aprender o ofício ou 

melhorar o que já sabiam, para assim, participar das atividades do empreendimento. 

Percebe-se ainda que houve uma nova forma de organização do trabalho e 

aprendizagem, também houve tentativas, experimentos e institucionalização das ações 

de inovações sociais. 

 
 

4.2.3 Dimensão Inovação 

Ao longo da trajetória da Coofecs, nota-se que sua principal finalidade sempre 

foi de agrupar e organizar as mulheres locais, que antes não trabalhavam ou 

trabalhavam de forma independente, com o intuito de geração de renda e trabalho. 

Porém, também promove atividades que visam o desenvolvimento local. 

Além de gerar benefícios socioeconômicos, atua também como mediadora entre 

os parceiros, (CONAB e SESI) e várias famílias carentes da comunidade, arrecadando e 

distribuindo alimentos, contribuindo assim, para o atendimento das necessidades básicas 

da coletividade local. 
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Aproximadamente 60 famílias de baixa renda do bairro são cadastradas na 

Coofecs para receberam as doações dos parceiros CONAB e SESI. A Coofecs entra em 

contato com estas famílias e faz a distribuição dos donativos.  A presidente da Coofecs 

afirma que quem recebe as doações são pessoas que não têm emprego, ou que não tem 

outra renda fixa e estão ligadas a alguma das cooperadas. 

Essa ação da Coofecs é uma forma de contribuir com a comunidade e praticar 

solidariedade, o que ajuda na manutenção de um canal de comunicação aberto com a 

comunidade local e suas necessidades. Vale ressaltar que Farfus & Rocha (2007) 

afirmam que a inovação social se fundamenta em uma ideia mais abrangente de 

desenvolvimento, na qual políticas e ações que visam o desenvolvimento não 

necessitam apenas conter objetivos econômicos, mas também os não econômicos como 

a justiça, igualdade, solidariedade, inclusão, sustentabilidade entre outros. 

Diante do exposto, verifica que a Coofecs apresenta inovação social na 

dimensão Inovação. Tais ações, que surgiram para atenuar as dificuldades de um grupo, 

se caracterizam como finalidade por priorizarem as necessidades da coletividade, o bem 

comum, o interesse geral e a cooperação. Esta dimensão se caracteriza em uma escala 

das inovações sociais de caráter local ou localizado em um dado município ou bairro, o 

que também está de acordo com o que ensinam Tardif & Harrisson (2005). 

 
 
4.2.4 Dimensão Atores 

Como já exposto anteriormente, para que a Coofecs exista, houve o 

envolvimento de vários atores. No início, o Governo do Estado participou com o projeto 

de criação dos Centros de Produção Comunitário - CPCs, sendo um deles instalado no 

Bairro Santa Tereza em 1995, no qual reuniu 10 mulheres para trabalharem. O governo 

do Estado firmou parceria com o SENAI, que ministrou o treinamento de corte e costura 

para as envolvidas no projeto. Também receberam do SEBRAE um curso de 

administração para pequenas empresas. 

Por meio do agrupamento no CPC, as mulheres se organizaram e criaram uma 

associação, e posteriormente a cooperativa. Durante este processo, houve a participação 

de outros atores: a Universidade Federal de Roraima, por meio da Incubadora 

Tecnológica (PITCPES); a Igreja Católica e a Secretaria do Trabalho e Bem Estar 
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Social (SETRABES). Houve ainda a participação dos atores da sociedade civil, por 

meio das próprias cooperadas que são as usuárias da inovação social. 

Na classificação de atores sociais de Tardif & Harrisson (2005), destaca-se a 

participação de atores institucionais na criação e no acompanhamento do crescimento 

do empreendimento. Conforme a classificação estabelecida por Rollin & Vicent (2007), 

o Governo do Estado pode ser classificado como o titular da ideia, financiador e 

apoiador.  Os parceiros como SEBRAE, SENAI, UFRR e a SETRABES podem ser 

classificados como os apoiadores e parceiros. As mulheres participantes do projeto são 

os atores da sociedade civil, e ao mesmo tempo usuárias da inovação social. 

Há ainda a participação da Igreja Católica que pelo apoio dado a Coofecs, pode 

ser classificada como um ator social de movimento associativista, que tem a proposta de 

fortalecer o desenvolvimento sustentável, solidário e a inclusão social dos grupos 

desfavorecidos, conforme os ensinamentos de Tardif & Harrisson (2005). 

Outro ator apoiador importante para a Coofecs diz respeito ao Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária. Este Fórum busca garantir articulação entre três segmentos do 

movimento de Economia Solidária: empreendimentos solidários, as entidades de 

assessoria e fomento e os gestores públicos. A respondente 01 afirmou que a Coofecs 

está totalmente envolvida com o Fórum, que se tornou um espaço de reivindicações 

políticas e sociais. As reuniões acontecem uma vez por semana, nas quais as cooperadas 

obtêm várias informações que contribuem para prática contínua do trabalho coletivo e 

da solidariedade. 

Fica evidenciada a dimensão Atores na Coofecs, pois houve o envolvimento das 

instituições estatais, dos movimentos comunitários/associativos, da sociedade civil e de  

entidades privadas que apoiaram e apóiam as iniciativas da Coofecs, para o alcance dos 

objetivos sociais e econômicos. Enfim, ocorre um processo de aprendizagem coletivo 

cujo objetivo final é a cooperação, seja pelo envolvimento nos acordos formais, nas 

negociações ou nas parcerias com a intenção de gerar adequada governança. 

 
 
4.2.5 Dimensão Processo 

Durante o processo de criação da Coofecs ocorreu a mobilização das mulheres, 

inicialmente foram mobilizadas pelo governo do Estado para participarem ativamente 

da criação dos Centros Comunitários. Esta participação contínua durante todo o 
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processo culminou com a criação da Cooperativa. Ficou evidenciado para a respondente 

06 que na Coofecs se desenvolveu não só o aprendizado de novas técnicas, mas também 

novas relações, em que a amizade, a confiança e o respeito mútuo são praticados no dia 

a dia, facilitando o crescimento pessoal e econômico, o que tem gerado aprendizado 

coletivo e solidário entre as cooperadas.  

As atividades da Coofecs são coordenadas por meio da presidente da 

cooperativa, que faz as reuniões e assembleias, na qual as decisões são tomadas, 

definidos os planos e divididas as atividades a serem desenvolvidas por todas as 

cooperadas. 

A mobilização das cooperadas acontece por meio dos Fóruns de Economia 

Solidária, das assembleias e convocação para reunião, em que são colocados e 

discutidos os problemas enfrentados, as reivindicações e as lutas, para que, com a 

contribuição de todos seja alcançada uma solução satisfatória. 

As maiores restrições apresentadas no decorrer dos anos do empreendimento, diz 

respeito à baixa qualificação e à falta de conhecimento das cooperadas, esta afirmação 

foi feita por 08 das 12 respondentes. Outra restrição citada são os contratos para a 

confecção do fardamento das escolas estaduais com o governo do Estado, que 

terminaram. Então, as associadas tiveram que ir às escolas oferecendo o fardamento. A 

execução desta atividade é realizada pela presidente da Coofecs. 

Há ainda a restrição que diz respeito a participação de cerca de metade das 

cooperadas nas atividades da cooperativa, segundo a presidente da Coofecs, atualmente 

são 20 cooperadas, mas somente 10 participam ativamente, por isso elas procuram 

sempre o diálogo para tentar sanar esta dificuldade. 

Considerando os modos de coordenação da Coofecs, dos meios envolvidos, das 

limitações e sua implantação, da mobilização e participação dos atores, suas 

complexidades, tensão dos atores e restrições apresentadas, fica visível que a dimensão 

Processos está presente na Coofecs. Percebe-se que na Coofecs existe um processo de 

aprendizagem coletivo, com objetivo de cooperação, envolvimento nas negociações, nos 

acordos formais e parcerias, com o intuito de motivar uma boa governança. 

Verificou-se que os produtos, processos e serviços da Coofecs geraram 

transformação, inclusão social, trabalho e renda e principalmente melhorou a qualidade 
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de vida das cooperadas e de suas famílias. Portanto, conclui-se que a inovação social 

está presente na Coofecs. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi identificar as cinco dimensões de inovação social na 

Coofecs, fundamentando-se no quadro de síntese elaborado por Tardif & Harrisson 

(2005). Especificamente identificar e descrever as ações de inovação social da Coofecs; 

verificar a importância destas ações para a comunidade onde a Coofecs está inserida; e 

analisar se houve transformações e melhorias na qualidade de vida das cooperadas da 

Coofecs. 

Realizada a investigação, foi possível fazer a aplicabilidade do quadro de síntese 

das dimensões de inovações sociais proposto por Tardif & Harrisson (2005). Assim, foi 

possível identificar cada uma das cinco dimensões dentro da Coofecs. 

Ficou evidenciado que o local onde se estabeleceu a cooperativa era palco de 

vários problemas econômicos e sociais, o que configurou a Dimensão Transformações 

em contexto de crise, modificações estruturais, emergência, exclusão, adaptações.  

Foram identificados também na dimensão Caráter Inovador as tentativas, 

experimentos e institucionalização das ações de inovações sociais da Coofecs. 

Verificou-se que na Dimensão Inovação, as ações da Coofecs surgiram para 

atenuar as dificuldades de um grupo, se caracterizam como finalidade por priorizarem o 

atendimento das necessidades da coletividade, o bem comum, o interesse geral e a 

cooperação.  

Já na Dimensão Atores, percebeu-se o envolvimento das instituições estatais, 

dos movimentos comunitários/associativos, da sociedade civil e de entidades privadas 

que apoiaram e apoiam as iniciativas da Coofecs, para que houvesse o alcance dos 

objetivos sociais e econômicos. 

Na Dimensão Processos ficou evidenciado os modos de coordenação, dos meios 

envolvidos, das limitações e sua implantação, da mobilização e participação dos atores, 

suas complexidades, tensão dos atores e restrições apresentadas. 

Constatou-se que houve transformação e melhoria na qualidade de vida das 

cooperadas. Ficou evidenciado também resultados positivos que abrangem as pessoas 
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da comunidade local, uma vez que a Coofecs promove oportunidade de trabalho e 

renda, aprendizado, além de desenvolvimento de relações econômicas e sociais 

baseadas na cooperação e na solidariedade. 

Verificou-se que as ações de inovação social da Coofecs estão presentes desde a 

implantação do projeto e que estas ações têm alcançado relevância social e econômica 

na vida das pessoas envolvidas no processo. 

Este estudo contribui para suscitar melhor compreensão e identificação da 

inovação social em cooperativas de empreendimentos solidários e para avanços das 

pesquisas na área. 

Sugere-se que sejam aprofundados estudos com a comunidade onde a Coofecs 

está inserida, visando compreender o impacto econômico e social produzidos pelas 

ações de inovação social na comunidade, e o aprofundamento sobre as relações dos 

atores financiadores e apoiadores com os atores usuários da inovação social. 
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RESUMO 
Do ponto de vista económico as alterações climáticas irão levar ao aumento da escassez 

de água nas zonas mediterrâneas, à redução dos rendimentos agrícolas e ao reforço do 

novo paradigma do uso da água baseado na racionalidade da sua utilização. Deste 

modo, pretende-se avaliar o impacto económico das alterações climáticas no regadio do 

Alentejo em termos das alterações: no valor da água no regadio através da determinação 

da disposição a pagar; no uso dos recursos de base (água, terra, trabalho e capital); no 

valor da terra; no modelo agrícola de regadio; e no rendimento dos produtores agrícolas.   

A metodologia utilizada baseou-se na simulação do comportamento dos produtores 

agrícolas face a cenários alternativos de alterações climáticas. Para o efeito foi 

desenvolvido um modelo de decisão de programação matemática positiva, para modelar 

a oferta agrícola os perímetros de rega do Caia e de Odivelas, no Alentejo, com base na 

teoria da empresa.  

As alterações climáticas deverão levar ao encurtamento do ciclo das culturas e à 

redução da sua produtividade e das necessidades de rega. Nestas condições, com a 

tecnologia de produção agrícola vigente, o consumo deverá manter-se, mas o seu valor 

económico deverá baixar significativamente. A manutenção das tecnologias agrícolas 

conduzirá à extensificação generalizada no uso dos recursos agrícolas, sendo de esperar 

que a água e a terra continuem a ser limitantes e que o rendimento da produção agrícola 

diminua significativamente. 

A adoção de variedades de ciclo longo permite manter a produtividade das culturas nos 

níveis atuais, mas à custa da intensificação do uso da água, sendo de esperar um 
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aumento significativo do seu valor económico e a diminuição da área de todas as 

culturas de regadio. Apesar de se conseguir manter a produtividade da terra, não será 

possível evitar as perdas do rendimento agrícola. No entanto, a adoção das medidas de 

mitigação permite atenuar substancialmente essas perdas. 

Palavras-Chave: alterações climáticas, regadio, programação matemática positiva 

 

ABSTRACT 
From an economic point view climatic changes will lead to increase water scarcity in 

the Mediterranean region and hence to the fall in farm incomes and strengthening of the 

new water paradigm based on a rational use. Thus, the aim is to assess the economic 

impact of climatic changes on the irrigation of Alentejo regarding the changes on: the 

water value calculated through the willingness to pay; the use of base resources; the 

land value, the allocation of land irrigation; and farm incomes.      

The methodology is based on the farmers’ behaviour according to alternative scenarios 

of climatic changes. To do that a decision model of positive mathematical programming 

was developed in order to model the agricultural supply in the irrigation areas of Caia 

and Odivelas in the Alentejo region, based on the firm theory. 

Climatic changes should lead to a shortening of crop cycles and hence to decrease on 

their yields and watering needs. Under this conditions and following the traditional 

agricultural technology, water consumption should remain, but their economic value is 

expected to fall greatly. The maintenance of the traditional technologies will lead to a 

general extensification on the use of agricultural resources. Water and land will 

continue to be the limiting resources and farm incomes will decrease greatly.. 

The adoption of long-cycle varieties will allow to maintain crop yields at the current 

levels, but at the cost of increased use of water. It is also expected a high increase on the 

water value and a decrease in the area of all irrigated crops. Although this strategy is 

able to maintain land productivity, it will not be possible to avoid losses on farm 

incomes. However, the adoption of mitigation measures allows to alleviate those losses. 

Key-words: climatic changes, irrigation, positive mathematical programing 
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1. INTRODUÇÃO 
As alterações climáticas estão relacionadas com a ocorrência de temperaturas 

mais elevadas e com a modificação das condições meteorológicas, nomeadamente a 

ocorrência de eventos extremos, que afetam a disponibilidade e a distribuição da água, o 

escoamento nos rios e as reservas de água subterrânea, deteriorando a sua qualidade 

(UN-Water, 2010). Alguns estudos têm mostrado que os fluxos dos rios sofrerão 

alterações consideráveis de sazonalidade na região europeia, onde se prevê em cenários 

futuros a diminuição dos fluxos no sul da Europa e o aumento no Norte da Europa 

(Arnell, 2004; Milly et al, 2005; Alcamo et al, 2007). 

As incertezas da ciência inerentes às alterações climáticas (estados climáticos, 

cenários de impactos) ampliam a complexidade das decisões a tomar (Iglesias et al, 

2011a). No que diz respeito ao abastecimento de água, as alterações climáticas afetam 

diretamente o ciclo hidrológico e através deste a qualidade e a quantidade de água 

disponível para atender às necessidades da população e dos ecossistemas. O aumento do 

nível do mar poderá produzir sérios efeitos nos aquíferos costeiros, que são 

responsáveis pelo abastecimento de muitas cidades (UN-Water, 2010). 

As alterações climáticas irão alterar a distribuição da produção agrícola no 

mundo, ficando as regiões de baixas latitudes mais suscetíveis a secas e enchentes, o 

que irá prejudicar a agricultura e a produtividade agrícola especialmente nestas zonas. 

Nas regiões mediterrâneas as alterações climáticas levarão ao aumento da escassez de 

água, à redução dos rendimentos agrícolas e ao reforço do novo paradigma da gestão da 

água baseado na racionalidade da sua utilização. 

No final do século XX o paradigma da gestão da água passou a estar focado 

mais na promoção da eficiência da gestão da água, na gestão da procura e na reafectação 

eficiente do recurso entre os seus utilizadores (Kallis e Nijkamp, 2000). A Diretiva 

Quadro da Água (WFD), é a expressão deste paradigma a nível da União Europeia e 

reforça a utilização de critérios económicos na gestão da água (Petersen, 2009).  

As alterações climáticas afetam diretamente tanto a agricultura, como os 

recursos hídricos necessários para manter uma produção estável em muitas áreas da 

Europa. Entre os principais impactos das alterações climáticas na agricultura tem-se o 

uso da água, as necessidades hídricas das culturas, as necessidades de rega e a taxa de 

erosão do solo (Iglesias et al. 2007). 
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Esperam-se alterações na produtividade agrícola, que têm um efeito sobre toda a 

economia, uma vez que implicam também uma redução dos outputs produzidos e por 

conseguinte um aumento do custo de produção. Da mesma forma, as alterações nas 

quantidades produzidas e nos preços afetarão as decisões das famílias sobre o consumo 

(Iglesias et al, 2011b). 

No caso de Portugal, o aumento da temperatura e a redução da precipitação 

(Cunha et al., 2006), poderão levar a uma redução das produtividades das culturas de 

sequeiro e a uma intensificação da procura de água para rega (Rosenberg, et al., 2003). 

Esta situação poderá levar a uma diminuição generalizada dos rendimentos agrícolas e 

ao aumento da procura de terras de regadio e de água para rega. Para além disso, é 

necessário ter em conta um aumento das necessidades brutas de rega das culturas e 

eventualmente uma diminuição da quantidade de água disponível para rega. 

De acordo com Iglesias (2011b), algumas das potenciais soluções passam por 

mudanças nas infraestruturas, nas tecnologias de produção agrícola e na limitação de 

rega. No entanto, estas medidas não são bem aceites por todos os sectores sociais, pelo 

que a sua aplicação deverá ser coerente e eficiente. 

Caswell e Zilberman (1985) defendem que a prática de preços da água elevados 

induz a adoção de tecnologias mais eficientes no seu uso. No entanto, Noéme e Fragoso 

(2004) e Fragoso e Marques (2009), em Portugal, e Gomez-Limón and Riesgo (2004), 

em Espanha, referem que as áreas de regadio são frequentemente catalisadoras de 

desenvolvimento económico e social e mostram que a política de preço da água poderá 

não surtir os efeitos desejados em termos do uso eficiente do recurso, sem penalizar 

fortemente os rendimentos agrícolas e o aproveitamento das infraestruturas de regadio, 

devido à fraca elasticidade da procura da água para fins agrícolas. 

Este estudo pretende avaliar o impacto económico das alterações climáticas no 

regadio do Alentejo. O objetivo é determinar como é que as alterações climáticas 

poderão alterar o valor económico da água e por conseguinte a afetação dos recursos de 

base (terra, água, trabalho e capital) e o rendimento dos produtores agrícolas. Para o 

efeito foi desenvolvido para os perímetros de rega do Caia e de Odivelas um modelo de 

oferta agrícola baseado na programação matemática positiva, em que se simula o 

comportamento dos produtores tendo em conta vários cenários de alterações climáticas 

e a adoção de medidas de adaptação para mitigar os efeitos. 
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Para além desta introdução, o artigo encontra-se organizado em mais três partes 

que incluem a metodologia, os resultados e a conclusão. 

 

2. METODOLOGIA 
São várias as metodologias disponíveis para avaliar os impactos das alterações 

climáticas nas condições de produção agrícola (Kaiser et al., 1993; Reilly et al., 2003; 

Parry et al., 2004). Iglesias et al. (2011b) utiliza um modelo de equilíbrio geral 

computacional (CGE) para simular os efeitos macroeconómicos das alterações 

climáticas. Este modelo baseado numa abordagem de mercado e de evolução dos 

preços, tem sido utilizado frequentemente para estudar os impactos das alterações 

climáticas na agricultura (Hertel, 1997; Stern et al., 2006). 

Outro tipo de abordagem muito utilizada são os modelos de equilíbrio parcial 

(Ward, 2009). Estes modelos permitem considerar de forma explícita as condições 

hidro-económicas da zona de estudo e a sua estrutura adapta-se facilmente ao problema 

da determinação da melhor afetação dos recursos (Mills, 1984; Buysse et al., 2007). 

Recentemente assistiu-se a um renovado interesse pela utilização modelos de 

equilíbrio parcial para modelar o comportamento económico. Vários fatores estão na 

origem desse interesse, nomeadamente, a formalização da programação matemática 

positiva (PMP) por Howitt (1995), que permite a calibração exata dos modelos sem 

restrições adicionais de calibração. 

A PMP constitui uma forma flexível e realista de simular o comportamento dos 

agentes económicos em que se obtêm soluções mais alisadas. Desta forma, evitam-se 

soluções abrutas e descontinuadas, frequentes nos modelos tradicionais de programação 

matemática Recentemente têm sido desenvolvidas inúmeras aplicações da PMP 

adaptadas a diferentes níveis de desagregação da tomada de decisão (Heckelei e Britz, 

2005; Frahan et al., 2007; e Heckelei et al., 2012). As aplicações da PMP à agricultura 

de regadio são também frequentes (Medellín-Azuara et al., 2010). 

A metodologia utilizada baseia-se na determinação do valor económico. Para o 

efeito foi desenvolvido um modelo de PMP adaptado às condições de oferta agrícola 

das obras de rega do Caia, no Alto Alentejo, e de Odivelas no Baixo Alentejo. Trata-se 

de um modelo agregado ao nível do perímetro de rega que maximiza o rendimento do 

produtor, tendo em conta as restrições do aparelho de produção, nomeadamente, dos 
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recursos de base (terra, água, trabalho e capital) e os custos implícitos da produção 

agrícola. Desta forma flexibiliza-se, através da função objetivo não linear, o pressuposto 

da proporcionalidade fixa dos fatores de produção e do produto caraterístico das funções 

de produção de Liontief.  

O modelo de PMP é calibrado para os valores observados de outputs, tendo em 

conta a informação contida nas variáveis duais das restrições de calibração, que são 

utilizados para obter uma função lucro não linear. Este procedimento implica que o 

modelo tenha de ser desenvolvido em duas fases.  

Na primeira fase foi desenvolvido o seguinte modelo de PL de maximização do 

valor acrescentado líquido:  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑍𝑍 = 𝑝𝑝′𝑀𝑀 − 𝑐𝑐′𝑀𝑀                                                                            (1) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀  

   𝐴𝐴𝑀𝑀 ≤ 𝑏𝑏      [𝜆𝜆]            (2) 

     𝑀𝑀 ≤ 𝑀𝑀0 + 𝜀𝜀      [𝜌𝜌]           (3) 

     𝑀𝑀 ≥ 0                                                              (4) 

Onde: Z é a função objetivo; p é o vetor de preços dos produtos agrícolas; x é o vetor 

não negativo relativo aos níveis das atividades de produção em hectares; c é o vetor de 

custos reais unitários (ha) por atividade de produção; A é a matriz dos coeficientes 

técnicos (m×n) de produção; b é o vetor dos recursos disponíveis no aparelho de 

produção; x0 é o vetor dos níveis observados das atividades de produção no ano de 

referência; ε é o vetor de pequenos números positivos para prevenir a dependência 

linear entre os conjuntos das inequações (2) e (3); λ é o vetor dos valores duais ou 

preços sombra dos recursos do aparelho de produção (2); e ρ é o vetor dos valores duais 

ou dos preços sombra das restrições de calibração (3). 

O lucro do produtor (1) é medido pelo valor acrescentado líquido Para modelar o 

aparelho de produção (2) consideram-se os fatores de produção primários (terra, água, 

trabalho e capital). A terra e a água são fatores fixos, a primeira está limitada pela área 

terra beneficiada com regadio e segunda pela água utilizada na agricultura de regadio, 

no ano de 2008, nas obras de rega do Caia e de Odivelas. O capital e o trabalho são 

fatores variáveis. As restrições de calibração (3) foram limitadas de acordo com as áreas 

das culturas nas obras de rega do Caia e de Odivelas. 
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Na segunda fase utilizaram-se os valores duais ρ obtidos na primeira fase para 

calibrar o termo linear da função custo de produção. Considerando a forma quadrática a 

seguinte função do custo variável de produção: 

𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑥𝑥) = 𝑑𝑑′𝑥𝑥 + 𝑥𝑥′𝑄𝑄𝑥𝑥                                                     (5) 

Onde, d é um (n×1) vetor dos parâmetros do termo linear da função custo; Q é uma 

(n×n) matriz simétrica, semi definida positiva, de elementos qii na diagonal para as 

atividades i e i’ com i ≠i’. 

 O custo marginal de (5) é dado por: 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑣𝑣 = 𝑑𝑑 + 𝑄𝑄𝑥𝑥0 = 𝑐𝑐 + 𝜌𝜌        (6) 

Para resolver este sistema indeterminado de n equações e [n+n(n+1)/2] 

parâmetros, existem várias alternativas relacionadas com diferentes formas de 

especificação dos parâmetros da função custo de produção (Heckelei e Britz, 2005). 

Neste caso, optou-se por utilizar o método das elasticidades exógenas para especificar 

os parâmetros da função custo de produção. Esta forma de especificação dos parâmetros 

da função custo, permite incorporar no modelo informação exógena ex-ante. Os 

elementos fora da diagonal da matriz Q são fixados a zero e o efeito marginal dos 

preços ∂x/∂p é igual a qii
-1, tal que a elasticidade εii é dada por: 

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

. 𝑝𝑝𝑖𝑖
0

𝑥𝑥𝑖𝑖
0 ⇔ 𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
. 𝑝𝑝𝑖𝑖

0

𝑥𝑥𝑖𝑖
0   e   𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

0       (7) 

Para tentar minimizar os efeitos de uma calibração baseada na apenas num só 

ano (2008), optou-se por estimar as elasticidades εii com base na informação relativa a 

várias observações e recorrendo ao método dos mínimos quadrados. Deste modo, 

estabeleceu-se para o período de 2000 a 2008 o seguinte modelo de regressão na forma 

logarítmica entre a área das culturas x e os respetivos rendimentos brutos y: 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐸𝐸 = ∑ 𝜖𝜖𝑖𝑖
(1

2)
𝑖𝑖  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑎𝑎                                       (8) 

𝑙𝑙𝑀𝑀(𝑥𝑥𝑖𝑖
0) = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑀𝑀(𝑦𝑦𝑖𝑖

0) + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

Onde, E é erro total da regressão e 𝜖𝜖𝑖𝑖 é o erro relativo a cada atividade. 

O desenvolvimento do modelo de PMP termina com a especificação da função 

custo definida em (6) de acordo com a regra apresentada em (7). Na sua estrutura 

consideram-se apenas as restrições do aparelho de produção definidas em (2), sendo a 

sua formulação final a seguinte: 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑍𝑍 = 𝑝𝑝′𝑀𝑀 − �̂�𝑑′𝑀𝑀 − 1
2 𝑀𝑀′�̂�𝑄𝑀𝑀        

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀         (9) 

             𝐴𝐴𝑀𝑀 ≤ 𝑏𝑏      [𝜆𝜆] 
             𝑀𝑀 ≥ 0 

Este modelo reproduz com grande exatidão os níveis observados das atividades 

produtivas x, bem como os valores duais ou preços sombra dos recursos b, 

nomeadamente nos casos dos recursos fixos terra e água, em ambos os casos de estudo 

considerados relativos às obras de rega do Caia e de Odivelas.  

Como já foi referido este modelo tentar representar as condições da produção 

agrícola nas obras de rega do Caia e de Odivelas no Alentejo com 7271 e 12362 ha de 

área beneficiada com regadio. Em termos de modelo de exploração agrícola, no Caia, 

predominam as grandes culturas como o milho e o trigo, sendo de registar também o 

tomate para a indústria. Em Odivelas a principal cultura é olival de regadio, com mais 

de metade da área do perímetro, sendo o milho a segunda cultura. No entanto é tambde 

referir a existência de áreas importantes de frutos, (como o melão), o tomate e arroz.  

Em ambos os casos, o modelo prevê a substituição entre culturas de regadio e a 

substituição entre culturas regadio e de sequeiro, tendo-se considerado nestas últimas 

um custo de oportunidade da terra que reflete a média do rendimento das culturas de 

sequeiro mais praticadas, nomeadamente o girassol de sequeiro e o trigo. 

 

3. RESULTADOS 
 Para avaliar o impacto económico das alterações climáticas consideram-se, com 

base no sistema de informação desenvolvido por e Rolim et al. (2014), duas simulações 

com quatro cenários variantes. A simulação 1 diz respeito à manutenção da situação 

atual, em que não se considera qualquer estratégia de mitigação e se admite o 

encurtamento dos ciclos de produção e a redução nos níveis de produtividade. Na 

simulação 2 considera-se a introdução de variedades de ciclo longo para manter os 

níveis de produtividade das culturas e deste modo atenuar o impacto das alterações 

climáticas no Alentejo. 

Paras ambas as simulações foram considerados cenários alternativos de 

alterações climáticas em função dos modelos climáticos utilizados. Para o modelo 

HadRM3P (Jones et al., 2004) foram considerados os cenários A2 e B2 de alterações 
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climáticas (simulações A21 e B21) e para os modelos HIRHAMh e HIRHAMhh 

(Bossing-Christensenetal.,2007) os cenários da família A2 (simulações A22 a A23). As 

simulações foram feitas para o período 2071-2100 e tem como cenário de controlo a 

simulação feita com dados climáticos 1961-1990.  

Nos quadros 1 e 2 apresentam-se os impactos das alterações climáticas nas 

necessidades de rega e na produtividade das culturas para os dois regadios objeto de 

estudo em cada cenário considerado. 

 

Quadro 1 - Impactos das alterações climáticas nas necessidades de rega nos perímetros 

de rega do Caia e Odivelas 

    Cenários da simulação 1  Cenários da simulação 2  
Base % de alteração  % de alteração 

  m3/ha A21 B21  A22  A23  A21 B21 A22 A23 
CAIA           Trigo  1500 -10 -10 3 0 75 44 88 84 
Miho 7000 -6 -3 -3 -4 28 19 29 28 
Tomate 6000 -2 -1 0 -1 21 14 20 18 
Frutas 5500 -2 -1 0 -1 21 14 20 18 
Girassol 2000 -2 -4 0 0 26 16 29 26 
Olival 2000 12 10 11 9 43 30 38 37 
Outras cult. regadas 4000 -2 -2 0 -1 29 19 31 28 
ODIVELAS   

        Arroz 13000 -3 -1 0 -1 24 16 25 24 
Milho 7521 -4 -4 -4 -4 32 20 30 30 
Tomate p/ indústria 667 -1 -2 -1 -1 20 13 19 18 
Melão/ melancia 4964 -1 -5 -9 -9 18 10 19 17 
Girassol 2270 7 2 4 6 37 23 36 36 
Trigo 825 -7 -11 10 8 144 90 158 157 
Frutos 4459 -1 -2 -1 -1 20 13 19 18 
 Olival 1669 20 17 16 18 53 38 44 46 
Outras cult. regadas 5187 -1 -1 0 0 30 19 29 28 

 

Na simulação 2 haverá um aumento das necessidades em água de todas as 

culturas em ambos os perímetros de rega. Estes acréscimos de água serão mais 

acentuados nos casos do trigo e do olival. As necessidades de água na cultura do trigo 

aumentarão entre 44% e 84% no Caia e de 90% a 158% em Odivelas 

As estimativas apresentadas no Quadro 2 mostram que nos cenários da 

simulação 1, verificar-se-á, em ambos os perímetros de rega, uma redução na 

produtividade das culturas entre 15% e 25%. Esta redução será ainda maior para as 

culturas de sequeiro, podendo atingir os 30%. Na simulação 2, a adoção de variedades 

de culturas de ciclo longo permite manter a produtividade das culturas de regadio. 
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Quadro 2 - Impactos das alterações climáticas na produtividade das culturas nos 

perímetros de rega do Caia e Odivelas 

    Cenários da simulação 1  Cenários da simulação 2  
Base % de alteração  % de alteração 

  m3/ha A21 B21  A22  A23  A21 B21 A22 A23 
CAIA           Trigo  3500 -24 -18 -21 -21 0 0 0 0 
Miho 12000 -23 -17 -23 -23 0 0 0 0 
Tomate 70000 -21 -15 -21 -21 0 0 0 0 
Frutas 10500 -21 -15 -21 -21 0 0 0 0 
Girassol 1500 -19 -14 -20 -20 0 0 0 0 
Olival 8500 -25 -21 -25 -25 0 0 0 0 
Outras cult. regadas 17667 -21 -15 -22 -22 0 0 0 0 
Culturas de sequeiro 1325 -28 -19 -30 -28 -28 -19 -30 -28 
ODIVELAS   

        Arroz 13000 -22 -16 -22 -22 0 0 0 0 
Milho 7521 -23 -17 -23 -23 0 0 0 0 
Tomate p/ indústria 667 -21 -15 -21 -21 0 0 0 0 
Melão/ melancia 4964 -23 -17 -24 -24 0 0 0 0 
Girassol 2270 -19 -14 -20 -20 0 0 0 0 
Trigo 825 -24 -18 -21 -21 0 0 0 0 
Frutos 4459 -21 -15 -21 -21 0 0 0 0 
 Olival 1669 -25 -21 -25 -25 0 0 0 0 
Outras cult. regadas 5187 -21 -15 -22 -22 0 0 0 0 
Culturas de sequeiro 1515 -30 -21 -29 -29 -30 -21 -29 -29 

 

Os resultados do modelo de PMP refletem no cenário de base a situação 

observada em termos das áreas das culturas, em ambos os perímetros de rega. No 

Quadro 3 apresenta-se as elasticidades da procura de terra utilizadas para calibrar a 

função do custo de produção agregada nos perímetros de rega do Caia e Odivelas, que 

foram obtidos com estimação econométrica usando o método dos mínimos quadrados. 

Quadro 3 - Elasticidade da procura da terra nos perímetros de rega do Caia e Odivelas 
Perímetro de rega do Caia   Perímetro de rega de Odivelas  
Culturas Elasticidade  Culturas Elasticidade 

Trigo 0.856  Arroz 0.397 
Milho 0.75  Milho 0.409 
Tomate 0.593  Tomate p/ indústria 0.315 
Frutos 0.696  Melão/Melancia 0.316 
Girassol 0.929  Girassol 0.429 
Olival 0.728  Trigo 0.388 
Outras cult. regadas 0.684  Frutos 0.326 
Culturas de sequeiro 0.962  Olival 0.575 

  
 Outras cult. Regadas 0.396 

     Culturas de sequeiro 0.552 
                  Fonte: resultados do modelo de minimização dos mínimos quadrados. 

Para ambos os perímetros de rega, Caia e Odivelas, os resultados foram 

estudados em termos das alterações no valor económico da água, no uso dos recursos, 
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no aproveitamento do regadio em termos das áreas das culturas, do preço dual da terra e 

do rendimento da produção agrícola. 

O valor económico da água é calculado como a soma do preço sombra da água e 

com a taxa de exploração das obras de rega públicas, que é cobrada por m3 de água 

consumida, i.e., o preço que os agricultores pagam pela água. Portanto, o valor 

económico da água corresponde ao valor de uso da água no regadio.  

No perímetro de rega do Caia, a redução mais significativa (86%) do valor 

económico da água ocorre no cenário A21. Os resultados obtidos no cenário B21 e A22 

são os menos desfavoráveis, uma vez que a descida do valor da água é de 60%. Deste 

modo, o valor económico da água decresce de 150€/103 m3 no cenário base, para valores 

entre 60,4 e 20,7€/103 m3 (variação entre 60% e 86%) numa situação de alterações 

climáticas. No perímetro de rega de Odivelas, o valor económico da água é de 113€/103 

m3 no cenário base, sendo a sua diminuição menor do que no caso do perímetro de rega 

do Caia e varia entre 26% a 42% (Figura 1). 

 
Figura 1 - Valor económico da água nos cenários de alterações climáticas simulação 1 

nos perímetros de rega do Caia e Odivelas  
(Fonte: Resultados dos modelos PMP). 

Nos cenários da simulação 2, o consumo de água também atinge a totalidade das 

quotas de água, como nos cenários da simulação 1. No entanto, o valor económico da 

água aumenta em todos os cenários de alterações climáticas. No perímetro do Caia os 

valores aumentam de 150€/103 m3 até mais de 250€/103 m3. No caso de Odivelas este 

aumento é ainda maior, onde o valor da água aumenta de 113€/103 m3 a mais de 

320€/103 m3, o que significa um acréscimo entre 183% e 216% (Figura 2). 
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Figura 2 - Valor económico da água nos cenários de alterações climáticas simulação 2 

nos perímetros de rega do Caia e Odivelas  

(Fonte: Resultados dos modelos PMP). 

 

O uso dos recursos é avaliado em termos da percentagem das alterações nas 

áreas de regadio e de sequeiro e na intensidade de utilização da mão-de-obra e do 

capital (Quadro 4). 

Quadro 4 – Uso dos recursos nos cenários de alterações climáticas da simulação nos 
perímetros de rega do Caia e Odivelas 

    Cenários da Simulação 1 Cenários de Simulação 2 
% de alteração % de alteração 

Recursos Base A21 B21 A22 A23 A21 B21 A22 A23 
CAIA   
Área de regadio (ha) 5665 5 3 2 3 -25 -16 -27 -26 
Área de sequeiro (ha) 1572 -19 -12 -9 -12 16 25 15 16 
Trabalho (h/ha) 44 -5 -3 -6 -6 -9 -6 -9 -9 
Capital (€/ha) 1502 0 -1 -3 -2 -15 -10 -16 -15 
ODIVELAS   
Área de regadio (ha) 8809 -6 -5 -5 -5 -17 -12 -15 -16 
Área de sequeiro (ha) 3553 14 12 13 14 14 19 15 15 
Trabalho (h/ha) 55 -6 -4 -6 -6 -9 -6 -8 -9 
Capital (€/ha) 1835 -6 -5 -6 -6 -13 -9 -11 -12 

Fonte: Resultados do modelo de PMP. 
 

No perímetro de rega do Caia a área de regadio apresenta um pequeno aumento 

que atinge o valor máximo de 5% no cenário A21. Nos restantes cenários de alterações 

climáticas, o aumento na área de regadio é de 2% a 3%. Devido a esse aumento da área 

de regadio e à acentuada diminuição da produtividade das culturas de sequeiro, a área 

de sequeiro diminui entre 9 a 19%. No entanto, no perímetro de Odivelas, a área de 

regadio diminui 5% a 6%, o que conduz a um aumento da área de sequeiro de 12% a 

14%.  
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Os efeitos das alterações climáticas no uso da mão-de-obra e do capital são 

menores do que os observados para a área de regadio. No perímetro de rega do Caia, o 

uso da mão-de-obra diminui entre 3% e 6% e do capital cerca de 3%. No caso do 

perímetro de rega de Odivelas, essas diminuições são mais elevadas e atingem os 6%. 

Na simulação 2, a área de regadio diminui em todos os cenários, uma vez que as 

necessidades de água e o consumo de água aumentaram. No perímetro de rega do Caia, 

a área de regadio diminui de 16% a 26%, i.e., de 900 a quase 1.500 ha num perímetro de 

rega potencial de 7.237ha. O declínio na área de regadio é menor no perímetro de rega 

de Odivelas, apresentando valores de 12% no cenário B21 até 17% no cenário A21.  

O impacto negativo no uso da mão-de-obra e do capital também são mais 

elevados na simulação 2 do que na simulação 1 e são uma consequência da diminuição 

da área regada. No perímetro de rega do Caia, o uso de mão-de-obra decresce de 6 a 9% 

e o uso do capital diminui de 10 a 16%. No perímetro de rega de Odivelas, a redução no 

uso da mão-de-obra é semelhante, mas o decréscimo no uso do capital é menor e atinge 

no máximo 13%. 

O Quadro 5 mostra o preço dual da terra nos perímetros de rega do Caia e de 

Odivelas obtido nos diferentes cenários de alterações climáticas considerados nas duas 

simulações consideradas.  

Quadro 5 – Preço dual da terra nos cenários de alterações climáticas da simulação 2 
nos perímetros de rega do Caia e Odivelas 

  

Cenários de alteração climática 
 % de alteração 

 
Base A21 B21 A22 A23 
Perímetro de rega do Caia: 

Simulação 1 168.4 138.7 146.4 92.9 109.3 
Simulação 2 168.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Perímetro de rega de Odivelas 
Simulação 1 242.5 1.6 60.9 13.2 12.0 

Simulação 2 242.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fonte: Resultados do modelo de PMP. 

 

O preço dual da terra, que reflete o seu custo de oportunidade, diminui em todos 

os cenários de alterações climáticas para ambos os perímetros de rega estudados. Na 

simulação 1, no perímetro de rega do Caia, este indicador cai de 168,4€/ha no cenário 

base para 146,4€/ha no cenário B21 e 92,9€/ha no cenário A22. No caso do perímetro 
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de rega de Odivelas o preço dual da terra no cenário base é de 242,5€/ha e atinge 

valores duais entre 1,6€/ha no cenário A21 e 60,9€/ha no cenário B21. 

Nos cenários das alterações climáticas da simulação 2, a terra não é usada 

totalmente e por conseguinte o preço dual da terra é zero, o que significa que não existe 

disposição a pagar por uma unidade adicional de terra. 

As alterações decorrentes dos efeitos das alterações climáticas no 

aproveitamento do regadio são avaliadas em termos das alterações previsíveis nas áreas 

das culturas (Quadro 6).  

Quadro 6 – Aproveitamento do regadio nos cenários de alterações climáticas nos 
perímetros de rega do Caia e Odivelas – alteração das áreas 

    Cenários de simulação 1 Cenários de simulação 2 
  % de alteração % de alteração 

Culturas Base (ha) A21 B21 A22 A23 A21 B21 A22 A23 
            Perímetro de rega do Caia:  

Trigo 1773 9 6 9 10 -37 -18 -43 -40 
Milho 1783 10 7 3 5 -32 -25 -32 -31 
Tomate 578 -3 -2 -5 -5 -8 -7 -8 -8 
Frutos 249 -6 -4 -8 -8 -7 -5 -7 -6 
Girassol 203 38 27 31 32 -38 -22 -39 -36 
Olival 387 -12 -11 -13 -12 -6 -4 -5 -5 
Outras cult. 
regadas 693 -6 -4 -7 -7 -5 -4 -5 -5 

Perímetro de rega de Odivelas:  
Arroz 260 7 6 9 8 -91 -70 -87 -87 
Trigo 229 7 6 7 7 -23 -10 -24 -24 
Milho 1113 -1 0 0 0 -40 -29 -37 -37 
Tomate 254 -3 -2 -3 -4 -11 -8 -10 -10 
Melão/melancia 168 -5 -3 -5 -5 -7 -5 -7 -7 
Frutos 202 -5 -3 -5 -5 -6 -4 -5 -5 
Girassol 190 19 15 20 19 -55 -35 -51 -51 
Olival 5056 -9 -8 -9 -9 -9 -6 -7 -8 
Outras cult. 
Regadas 1337 -4 -3 -4 -5 -11 -8 -10 -10 

Fonte: Resultados do modelo de PMP. 
 

Os resultados obtidos com a simulação 1, indicam que no perímetro de rega do 

Caia, as áreas de trigo e de milho aumentam até 9 e 10% e a área de girassol aumenta 

entre 27 e 38%. As áreas das culturas permanentes diminuem, nomeadamente o olival, 

que reduz mais de 11%. A situação no perímetro de Odivelas não é muito diferente. A 

área de girassol tem um aumento de 15 a 19%, bem como as áreas de trigo (3 a 10%) e 

arroz (6 a 19%). As áreas das culturas permanentes também diminuem, principalmente 

no caso do olival (9%). Estes resultados mostram que se a tecnologia agrícola atual 

(variedades das culturas) for mantida, as culturas mediterrâneas (olival, tomate, frutas e 
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melão/melancia), que apresentam na região do Alentejo vantagens competitivas, devem 

ser as mais penalizadas pelas alterações climáticas. Todavia, os cereais, podem tornar-se 

nas áreas de regadio mais importantes. 

Na simulação 2, diminui a área de todas as culturas de regadio. No perímetro de 

rega do Caia, as maiores reduções nas áreas das culturas ocorrem nos casos do trigo (18 

a 43%), milho (25 a 32%) e girassol (22 a 38%). Estas culturas são aquelas que têm os 

níveis mais elevados de necessidades em água e simultaneamente os maiores 

acréscimos devido às alterações climáticas. Do ponto de vista do aproveitamento das 

áreas de regadio, o perímetro de rega de Odivelas é mais afetado pelo impacto das 

alterações climáticas. Neste caso, as áreas de arroz, trigo, milho e girassol são as mais 

penalizadas. Ao contrário do que acontecia na simulação 1, as culturas mediterrâneas 

são as menos afetadas em ambos os perímetros de rega, com variações nas suas áreas de 

3% a 11%. 

A Figura 3 e a Figura 4 mostra as alterações no rendimento da produção agrícola 

nos cenários da simulação 1 e da simulação 2, respetivamente 

 
Figura 3 – Rendimento da produção agrícola nos cenários de alterações climáticas da 

simulação 1 nos perímetros de rega do Caia e Odivelas  
(Fonte: Resultados do modelo de PMP). 

 

Na simulação 1, o rendimento da produção agrícola é de 825 €/ha no perímetro 

do Caia no cenário base. Com as alterações climáticas, cai pelo menos 40% no cenário 

B21, i.e., uma perda de 360 €/ha. Nos cenários A21, A22 e A23, as perdas de 

rendimento chegam aos 60%. No perímetro de rega de Odivelas a situação é ainda pior. 

No cenário base o lucro agrícola é de 555€/ha, no entanto atinge valores negativos nos 

cenários A21(-35 €/ha) A22(-46 €/ha) e A23(-36 €/ha).  
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Figura 4 – Rendimento da produção agrícola nos cenários de alterações climáticas da 

simulação 2 nos perímetros de rega do Caia e Odivelas  
(Fonte: Resultados do modelo de PMP). 

 
Na simulação 2, os valores do rendimento da produção agrícola diminuem em 

todos os cenários das alterações climáticas, mas menos do que nos cenários da 

simulação 1. No perímetro do Caia, o rendimento da produção agrícola cai cerca de 

13% no cenário de B21 e 20%nos cenários da família A2. No perímetro de Odivelas a 

redução do rendimento da produção agrícola é maior e chega a atingir os 25% no 

cenário A21. 

 

4. CONCLUSÃO 
Neste estudo avaliaram-se os impactos económicos das alterações climáticas na 

agricultura de regadio no Alentejo. Neste âmbito, foi desenvolvido um modelo de oferta 

agrícola com base na programação matemática positiva e na utilização de elasticidades 

exógenas da procura da terra para calibrar uma função custo de produção quadrática. O 

modelo maximiza o rendimento da produção agrícola agregada ao nível do perímetro de 

rega, tendo em conta as condições da produção agrícola e dos mercados e as disposições 

da política agrícola e da política de gestão da água. Neste modelo, o valor económico da 

água é determinado a partir do preço sombra da água. 

A sua aplicação foi feita às condições da produção agrícola dos perímetros de 

rega do Caia no Alto Alentejo e de Odivelas no Baixo Alentejo, que refletem de forma 

abrangente as condições da produção agrícola de regadio no Alentejo. Os resultados 

foram obtidos para vários cenários de alterações climáticas e tendo em conta diferentes 

modelos de simulação climática, bem como duas distintas estratégias de mitigação dos 

efeitos.  
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O impacto das alterações climáticas na agricultura de regadio traduz-se 

primeiramente na redução do ciclo das culturas e por conseguinte numa redução da 

produtividade das culturas e das necessidades de rega.  

Nestas condições, e admitindo que a tecnologia de produção agrícola se mantém 

inalterada, é de esperar que o consumo de água se mantenha, mas o seu valor 

económico deverá baixar significativamente, sendo a redução mais significativa no 

perímetro de rega do Caia e do que no perímetro de Odivelas.  

A redução das necessidades de água para rega pode permitir um ligeiro aumento 

da área de regadio, para tentar compensar a perda de rendimento devido à diminuição da 

produtividade. No entanto, este aumento da área regada não tem efeito direto, nem no 

emprego, nem no investimento.  

Em termos do aproveitamento do regadio, é de esperar no Caia um aumento das 

áreas das grandes culturas regadas com menores necessidades de água, como é o caso 

do trigo e do girassol. No perímetro de rega de Odivelas, as alterações climáticas 

levarão a uma diminuição da área de todas as culturas regadio, sendo particularmente 

relevante a diminuição das áreas de olival, frutos, hortícolas e horto-industriais. 

Os impactos económicos decorrentes das alterações climáticas fazem-se sentir 

de modo muito significativo numa descida do rendimento agrícola em ambos os 

perímetros de rega estudados. 

A adoção de variedades de ciclo longo permite manter a produtividade das 

culturas nos níveis atuais, mas à custa da intensificação do uso da água. Por isso, é de 

esperar um aumento significativo do seu valor económico em virtude da escassez do 

recurso e uma transferência de rendimentos da terra para o recurso água.  

No entanto, devido à falta de água o emprego, o investimento agrícola e a área 

de regada não deverão aumentar. No entanto, contrariamente à situação sem medidas de 

mitigação dos efeitos das alterações, as culturas mediterrâneas serão as menos afetadas 

em termos de redução de área. 

A introdução de medidas da adaptação baseadas na utilização de culturas de 

ciclo mais longo permite manter os níveis atuais de produtividade das culturas, mas não 

consegue evitar as perdas do rendimento da produção agrícola.  

Entre as limitações deste estudo encontra o fato da avaliação das alterações 

climáticas estar apenas associada ao impacto na produtividade das culturas e nas suas 
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necessidades de água de rega e por conseguinte nos rendimentos agrícolas. Deixou-se 

assim de fora o estudo de um possível impacto na estrutura dos preços nos mercados e 

nos mercados dos fatores de produção que não a água. Esta limitação é também um 

estímulo à continuação e aprofundamento do estudo, até porque o modelo de oferta 

agrícola desenvolvido, facilmente acomoda uma parametrização dos preços dos 

produtos e dos fatores. 
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ABSTRACT 
This research aimed to estimate the minimum strawberry sales price to be practiced by 
the producer in order to keep the economic and financial viability of the business, both in 
relation to the conventional type strawberry as well as the semi-hydroponic variety, in a 
homegrown cultivation in the state of Paraná (Southern Brazil). To this end, producers 
were interviewed, and theirfinancial spreadsheets were examined, in order to verify the 
cash flow and, by using investment analysis techniques, determine the minimum price 
needed to achieve a net present value (NPV) equalsto zero. The calculations showed that 
the minimum prices possible to be charged by the producers are, in principle, suitable to 
the desired economic feasibility. Anyway, aiming at properly validating the above 
calculations, the Monte Carlo method was used, by simulating three unfavorable 
scenarios (which are used to represent, for example, the effects of adverse weather 
conditions, given that such culture is susceptible to them), so increasing the predictability 
about the financial return and the risks of this business. The variables used in the 
simulation refer to the number of strawberry seedlings planted; the unproductivity rate; 
the bi-monthly productivity (in kilograms) per plant and the sales price for a box with a 
net weight of 1.2 kg of strawberry. From the simulation it was concluded that even in the 
most pessimistic scenario, with the possibility of maximum losses of up to 20% in each 
variable, the cultivation would be financially feasible, as even in this darkest framework 
the minimum selling prices for conventional and semi-hydroponic strawberry would be 
higher than that necessary to achieve NPV equals to zero, thus validating the viability of 
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the business, considering the average prices related to this culture in the state of Paraná 
over the last three years. 
 
KEYWORDS 
Conventional strawberries. Semi-hydroponic strawberries. Cultivation. Investment 
analysis. 
 

1 INTRODUCTION 

Agriculture has a notable economic impact on the Brazilian Gross Domestic 
Product (GDP), being one of the few activities that showed an increase (0.13%) in GDP 
at the beginning of 2015 (CEPEA, 2015). Strawberry is one of the crops commonly 
produced in Brazil, and although the beginnings of its cultivation are not known 
(MARQUES, 2013), it has started to spread out from the 1960s (CASTRO, 2004). 

Currently, the largest Brazilian producers of strawberry are concentrated in the 
states of Rio Grande do Sul, São Paulo, and Minas Gerais, but there are also many 
producers in regions whose climates and soilsare different, such as Santa Catarina, 
Paraná, Espírito Santo, Goiás, and the Federal District (ANTUNES et al., 2007). This 
leads to different productivity rates, which are highly influenced by climate – therefore, 
to different levels of profitability. 

In regions where climatic conditions are suitable – for example, in California, 
United States – productivity rates averaging 60 tons per hectare can be reached, but the 
ever increasing advancement of technology and research has allowed an even higher 
productivity, coming to up to 80 tons per hectare (MARQUES, 2013). Such technologies, 
however, are not widely used by Brazilian strawberry producers. 

Despite Brazil having some big strawberry production centers, there are only 
approximately 6,000 producers in the whole country, with very few producers employing 
modern technologies in the field, seeking to maximize productivity (THIMÓTEO et al., 2006). 

Among these technologies can be mentioned the use of tunnels or greenhouses, in 
order to protect the strawberry from weather and improve their quality (THIMÓTEO et 
al., 2006), but even this techniques need to be carefully studied because, as they require 
greater investment, the business profitability may be negatively affected. 

From this fact arises the research problem of this article, which is: what is the producer 
selling price that allows economic and financial feasibility of strawberry production? 

Based on this research problem, this study aims at measuring, using investment 
analysis techniques, the strawberry selling price that allows an economically viable 
cultivation. In addition, it will be verified if such price is compatible with the current 
elasticity of the market – that is, if the culture has practical feasibility, considering the forces 
that, given the current supply and demand, in fact determine the price charged in the market. 

In Brazilian literature, despite the diversity of articles related to agribusiness 
(PERES et al., 2009; LEAL et al., 2009; SEREIA et al., 2010; SILVA; FERREIRA; 
MONTEIRO, 2011; SABBAG; NICODEMO, 2011; SILVA et al., 2012; SOUZA; 
GARCIA, 2013; LIMA et al., 2015), there are few studies with financial focus on the 
analysis of the production and cultivation of strawberry (RONQUE et al, 2013). Besides, 
existing studies conducted in other countries are placed in different contexts and conditions 
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regarding productivity, market prices, etc. (BRZOZOWSKI; ZMARLICKI, 2010). Thus, 
there is a theoretical gap to be filled, as well as a practical one, which justifies this research, 
seeking to help strawberry producers to examine the feasibility of their business. 

This article is structured in four sections plus this first one (introduction). The 
second section discusses the theoretical framework behind strawberries production 
aspects. The third one brings the research methodology, the fourth discusses the results 
of the article and, finally, the fifth section shows the conclusions, limitations, and 
suggestions for future research. 

 

2 THEORETICAL FRAMEWORK 

This framework, which supports the development of the research, is divided into 
three parts: features, conventional cultivationversus semi-hydroponiccultivation, and 
financial feasibility. 

 
2.1 FEATURES 

Belonging to the Rosaceae family, strawberry (Fragaria x ananassa Duch) is the 
result of crossing between species F. chiloensis and F. virginiana (MARQUES, 2013). It 
was initially used for ornamental and medicinal purposes, and currently is grown 
worldwide. Due to technological changes, it is possible to find strawberry varieties 
adapted to various growing conditions (MARQUES, 2013). 

Its characteristic flavor and its bright red coloring contribute to its appreciation, 
as well as of its derived products, by a large number of people (ZAMBIAZI; CHIM; 
BRUSCATTO, 2006). In several regions of the world, strawberry has been consumed in 
many ways, including for cosmetics production (LEITE; CRUZ; NUNES, 2013). The 
strawberry is also a source of folate and vitamins C and A (QUINATO; DEGÁSPARI; 
VILELA, 2007), and contains high levels of antioxidants that help to protect human body 
against free radicals (WANG; CAO; PRIOR, 1996), thereby preventing several diseases 
and generating health benefits (ANDRADE, 2013). 

Currently, strawberry crop plays an important socio-economic role in the 
Brazilian context (LAZZAROTTO; FIORAVANÇO, 2011), being present in several 
states (GOUVEA et al., 2009), and worldwide, with an estimated global production of 
about 7.7 million tons (FAO, 2013). It can be cultivated in small areas (AVOZANI, 2010) 
and, in Brazil, it is grown in several ways: on the ground, with or without plastic covers 
in greenhouses or in low tunnels, as well as through the hydroponic system (with and 
without the use of substrate – in the latter case, known as semi-hydroponic culture) 
(AVOZANI, 2010). 

 

2.2 CONVENTIONAL CULTIVATION VERSUS SEMI-HYDROPONIC 
CULTIVATION 

Among the many strawberry crop systems, the conventional and semi-hydroponic 
ones can be highlighted. The conventional cultivation system is ruled by local tradition, 
lacking specific rules, although good agricultural practices have been adopted, thus 
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complying with current Brazilian legislation (LIMA et al., 2011). Much of strawberry 
production in Brazil and in the world comes from conventional systems, meaning that a 
significant amount of pesticide – up to 45 applications during the crop cycle – is used 
(DAROLT, 2003), something that can compromise the fruit quality. 

Strawberry usually has good productivity rates and adaptability, being able to 
grow in different regions of the country. Currently there is a quest for alternatives that are 
economically viable for small producers, which are so far used to conventional production 
systems, to ensure increased productivity and fruit quality (VAILATI; SALLES, 2010). 

In order to reduce the incidence of problems inherent to the conventional system, 
such as pest attacks and the need for excessive use of fungicide in plants, many producers 
seek other forms of cultivation for the continuity of their activities (AVOZANI, 2010). 
One alternative may be the production of strawberries in protected environments, thus 
reducing the incidence of pests and diseases (AVOZANI, 2010). A greenhouse, for 
example, allows an increased production and better seedlings quality (PEREIRA; 
MARTINEZ, 1999). 

Using a surface substrate that functions as support for plants to fix their roots, 
retaining the liquid which provide nutrients necessary for growth (AVOZANI, 2010), the 
semi-hydroponic system places seedlings in environments protected against pests attacks 
and climatic oscillations – for example, rain and frost, both common in the state of Paraná. 
Furthermore, the substrate surface prevents contamination by pathogenic fungi, reducing 
the need for pesticides (EMBRAPA, 2006). The substrate must be placed in tubular film 
packaging, preferably white in color, thus avoiding the heating of water and consequent 
damage to the roots in warmer days (EMBRAPA, 2006). 

The substrate must have the following characteristics: 1) high capacity of water 
retention; 2) adequate distribution of particles in order to make the retention while 
maintaining aeration, thus preserving the proper oxygen supply to the roots; 3) slow 
decomposition; and 4) availability at low cost (EMBRAPA, 2006). 

Shelves at different levels in height (usually two to six) are used for the structure 
of semi-hydroponic strawberry production (AVOZANI, 2010). Through this system, the 
distribution of solar energy to the plant is uniform, which helps to provide a pleasant 
flavor to the ripe fruit (AVOZANI, 2010). 

In such system, a drip irrigation method is used, allowing water penetration 
directly to the plant roots (EMBRAPA, 2006). Water quality is an important factor for 
growing, as dirty or poor quality water can clog the irrigation system, which is sensitive 
to mineral and organic particles, and also cause toxicity to plants (EMBRAPA, 2006). 

 

2.3 FINANCIAL FEASIBILITY 

A number of indicators is commonly used to examine the feasibility of an 
investment project, including the Attractiveness Minimum Rate (AMR), the Internal Rate 
of Return (IRR), and the Net Present Value (NPV). 

According to Souza and Clemente (2009), the AMR is defined as the best rate 
found in low-risk investments, representing the minimum that an investor wishes to gain 
from the investment of capital in a given project. A search for interest rates available in 
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the financial market is carried out to estimate the practical definition of AMR – Basic 
Financing Rate (BFR), Referential Rate (RR), Long-Term Interest Rate (LTIR) and 
Special System for Settlement and Custody rate (Selic, in Brazilian Portuguese) (OGATA 
et al., 2014). 

The IRR, according to Lemes Júnior, Rigo, and Cherobim (2010), is the rate that 
equates the inputs of cash flow in relation to the amount to be invested in the project. 
Souza and Clemente (2009) explain that the project risk may increase if the AMR 
approaches the IRR and that the greater the distance between the rates, the more attractive 
the project becomes. 

The NPV is the sum of monetary values, considered by the present value of each 
cash flow, either positive or negative, that occurs throughout the project life 
(DAMODARAN, 2004). It provides, through the forecast of future cash flows, an answer, 
positive or negative, which seeks to indicate whether the return on the initial investment 
will be reached (CARMONA, 2009). If the future cash flow is higher than the investment, 
the project in question will be considered financially feasible (OGATA et al., 2014). 

The next section presents the methodological aspects used for the build up of the 
article. 

  

3 METHODOLOGICAL ASPECTS 

This research used a qualitative and quantitative methodology, according to the 
model used by Ogata et al. (2014). As for the qualitative part, observation and interview 
techniques were used; and, regarding the quantitative aspect, numerical information was 
employed. 

The interviews were semi-structured, that is, the investigator was relatively free 
to take whatever direction he or she considered appropriate in the process (LAKATOS, 
MARCONI, 2003). In this case, the interviews were made through open questions, which 
are illustrated in Frame 1 below. The answers were recorded and transcribed, and then an 
analysis of content was performed. This type of analysis, according to Bardin (2006), 
consists of a set of analysis techniques of communication that seeks, through systematic 
and objective procedures, to describe the content of the messages. 

Frame 1 – Semi-structured interview questions 
1 What are the initial investments? 
2 What are the monthly costs and expenses of the project? 
3 What is the productivity rate per square meter? 
4 How long it takes to start the production once the project is implemented? 
5 What is the price charged for the goods? 

Source: the authors (2015). 

Five strawberry producers located in São José dos Pinhais (a 200,000 inhabitants 
city in the metropolitan region of Curitiba, Paraná, Brazil) were interviewed in June 2015. 
Their crops are all small and medium-sized, and the choice of this corpus was motivated 
by the relative accessibility of the required data. 

The next step, quantitative in nature, included the analysis of the financial controls 
which were provided by the producers. The purpose of this analysis was to correlate these 
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controls with the data obtained from the interviews. After that, data regarding initial 
investments, selling prices, costs and productivity were surveyed in secondary sources, 
so allowing data comparison and their validation. To conclude the research phase, the 
Excel™ “Goal Seek” tool was used, assuming a neutral NPV (NPV equals zero) and 
varying the size dimension according to the cultivated area, thus obtaining the minimum 
sale price that is financially viable for strawberry at those given conditions. 

 

4 RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 ECONOMIC FEASIBILITY ANALYSIS AND FINDINGS 

The attribution of the Attractiveness Minimum Rate (AMR) was based on the 
Selic rate, currently fixed at 13.75% per annum (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
2015). 

Tables 1 and 2 below show, respectively, the initial investment for purchasing 
seedlings, agricultural inputs (such as fertilizer), and equipment for using these inputs, all 
related to the conventional strawberry culture (i.e., not the hydroponic one) and for an 
area of 4,000 square meters. All prices from here on are in US$, at the exchange rate of 
March 21 2016 (US$ 1.00 / R$ 3.61). 

Table 1 – Initial investments – agricultural inputs (fertilization) –conventional strawberry 
Item Amount (kg) US$ 
Manure 840 59.56 
Fertilizer 800 301.39 
Calsite 250 62.33 
Biofertilizer 250 80.33 
Agriculture limestone 23 17.45 
Total   521.05 

Source: the authors (2015). 

Table 2 – Initial investments – seedlings and fertilization equipment – conventional strawberry 
Item US$ 
Black canvas 217.17 
Dripline tubes 138.50 
PVC arches 556.79 
Pipes and connectors 831.02 
Filters for irrigation 277.01 
Milky white canvas 1,108.03 
National seedlings – (ten thousand) 969.53 
Total 4,098.06 

Source: the authors (2015). 

It is observed in Table 2 above that the investments are predominantly directed to 
the purchase of white canvas, plant seedlings, and pipes and connectors for irrigation. 
When added to the investments in PVC (polyvinyl chloride) arches, they represent 85% 
of the initial investment. 
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Table 3 below presents the monthly expenses necessary for the cultivation of 
conventional strawberry. 

Table 3 – Monthly crop expenses – conventional strawberry 
Item US$ 
Electric energy 41.55 
Water 74.79 
Pesticides 69.25 
Nutrients 69.25 
Total 254.85 

Source: the authors (2015). 

In this case, most of the expenditure is on water supply, insecticides, and supplies 
for plant nutrition. 

The following Table 4 shows the bi-monthlygross revenue obtained from the 
conventional strawberry cultivation at the above given parameters. 

Table 4 – Bi-monthly gross revenue – conventional strawberry 
Item  
Seedlings planted 10,000 
Unproductivity rate (%) 8 
Plants producing fruits 9,200 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.2 
Kg/total, average bi-monthly production 1,840 
Kg/box 1.2 
Boxes for sale – total, bi-monthly 1,533 
Unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 0.84 
Total bi-monthly revenue (US$) 1,280.61 

Source: the authors (2015). 

The revenue calculation, as shown in Table 4 above, starts from the amount of 
seedlings planted (10,000), then attributing an unproductivity rate of 8% (thus resulting 
in 9,200 plants producing fruits) and abi-monthlyaverage yield of 0.2 kg of fruit per plant, 
totaling 1,840 kg of strawberry every two months, which means 1,533 boxes of 1.2 kg 
(net weight) each. For a sales price (calculated using the Excel™ “Goal Seek” tool) of 
US$0.84 per box, it makes possible a bi-monthlygross revenue of US$1,280.61, 
considering the given premise of NPV equals to zero. 

Below, in Table 5, it is shown the projected cash flow for the cultivation of 
conventional strawberry. 

Table 5 – Projected cash flow – conventional strawberry (US$) 
Period  1 ... 6 7 8 ... 24 
Income    1,280.61  1,280.61  1,280.61 

Outcome 4,619.11 279.78 ... 279.78 279.78 279.78 ... 279.78 
Cash 

generation -4,619.11 -279.78 ... 1,000.83 -279.78 1,000.83 ... 1,000.83 

Discounted 
cash flow -4,619.11 -279.78 ... 938.23 -279.78 918.28 ... 773.41 

Source: the authors (2015). 
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The cash flow covers 24 months because this is the average production period for 
strawberry, and incomes are calculated for every two months due to the production cycle. 

Once the initial investments and the cash flow for the conventional system were 
presented, the analysis based on the same assumptions, butregarding the semi-hydroponic 
system, will now be explained, as shown in Table 6 below. 

Table 6 – Initial investmentsfor building a greenhouse – semi-hydroponic strawberry 
Item US$ 
Irrigation system 2,692.52 
Greenhouse infrastructure 2,513.02 
General-purpose improvements 1,551.25 
Machinery and equipment 1,495.84 
Total 8,252.63 

Source: the authors (2015). 

Regarding the cultivation of semi-hydroponic strawberry, initial investments are 
primarily destined to build the greenhouse where the seedlings will be planted and grown. 

The following table (#7) shows the additional initial investment required for semi-
hydroponic strawberry culture. 

Table 7 – Initial investmentsfor planting – semi-hydroponic strawberry 
Item Amount US$ 
Plastic roll  600 m x 31 cm  325.48 
Carbonized rice husk 4,800 kg 556.79 
Pine husk 1,200 kg 170.36 
Seedlings 4,500 436.29 
Nitrogenous fertilizers 26.8 kg 113.57 
Total   1,602.49 

Source: the authors (2015). 

The investments described in Table 7 refer to the supplies needed for the start of 
the planting of semi-hydroponic strawberry in an area of 384 square meters. Here can be 
highlighted the expenditures with carbonized rice husk and pine husk, both of them used 
as a substrate that improves water retention and aids in the control of pests, containing 
nutrients such as silica, potassium, calcium and magnesium. It is also noteworthy the 
relative relevance of the investment for purchasing seedlings. 

The following table (#8) shows the monthly expenses for the cultivation of semi-
hydroponic strawberry. 
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Table 8 – Monthly crop expenses – semi-hydroponic strawberry 
Item US$ 
Irrigation system maintenance 20.78 
Greenhouse infrastructure maintenance 47.09 
Machinery and equipment maintenance 18.01 
Electric energy 96.95 
Water 124.65 
Foliar feeding 48.48 
Fungicides 5.54 
Pesticides 11.08 
Styrofoam trays 13.85 
Stretch wrap 8.31 
Total 394.74 

Source: the authors (2015). 

These expenditures are related to the maintenance of machinery and equipment, 
besides electrical energy, water supply, fertilizers, pesticides, trays for placement of fruit, 
and stretch wrap. 

Table 9 below shows the bi-monthlygross revenue made possible by semi-
hydroponics culture. 

Table 9 – Bi-monthly gross revenue – semi-hydroponic strawberry 
Item  
Seedlings planted 4,500 
Unproductivity rate (%) 8 
Plants producing fruits 4,140 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.65 
Kg/total, average bi-monthly production 2,691 
Kg/box 1.2 
Boxes for sale – total, bi-monthly 2,242 
Unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 0.91 
Total bi-monthly revenue (US$) 2,048.48 

Source: the authors (2015). 

This projected revenue is, just as that of the conventional culture, calculated for 
every two months due to the production cycle.However it reaches, considering 4,500 
seedlings, US$2,048.48, at a given non-productivity rate of 8%, which results in 4,140 
plants, each of them yielding 0.65 kg of strawberry, for a total 2,691 kg or 2,242 boxes 
of 1.2 kg each (net weight) every two months, according to the cash flow shown in Table 
10. 
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Table 10 – Projected cash flow – semi-hydroponic strawberry (US$) 

Period  1 ... 6 7 8 ... 24 
Income    2,048.48  2,048.48  3,699.17 

Outcome 9,855.12 394.74 ... 394.74 394.74 394.74 ... 394.74 
Cash 

generation -9,855.12 -394.74 ... 1,653.74 -394.74 1,653.74 ... 3,304.43 

Discounted 
cash flow -9,855.12 -394.74 ... 1,550.69 -394.74 1,517.73 ... 2,553.74 

Source: the authors (2015). 

The last-period revenue value is higher than the previous ones because it 
comprises an additional income equals to 20% of the initial investment, as, at the end of 
the projected period, this was the residual assessment of the property’s fixed assets. 

Given the pre-fixed VPL-equals-to-zero condition, it was calculated a minimum 
feasible sale price of US$0.91 for each box of semi-hydroponic strawberry. 

 

4.2 MONTE CARLO SIMULATION 

Strawberry crops are pretty susceptible to climate changes, especially to 
temperature, humidity, and light exposure(HARTMANN, 1947; WANG; CAMP, 2000; 
BALBINO, 2004). In Paraná, the sales calendar, valid for the region of Curitiba, classifies 
the months of the year according to three situations. Regarding strawberry, the first 
situation covers the period from January to May, seen as of “low supply”. The second 
one, valid for the months of June, July and from October to December, is characterized 
by “regular offering”. Finally, the months of August and September are classified as of 
“good supply” (PARANÁ, 2014). 

Sometimes there is a slight overlap between the three situations through the 
months, something that can be attributed to climatic variations – for example, in 2015, 
“excessive precipitation and atypical heat” caused by “El Niño” (PAIVA, 2015). 

In fact, studies indicate that the optimal temperature for cultivation of strawberries 
is, during the growing period, 25°C / 12°C, and 18°C / 12°C during the production of 
fruit and root growth(WANG; CAMP, 2000). It should also be considered that in floral 
development and fruit formation phases the exposure to frost temperatures (below -1°C) 
may cause irreparable damage to the plant. Additionally, excessive rain is harmful to 
unsheltered crops, as a high level of moisture facilitates the spread of disease(ALMEIDA 
et al., 2009). It is necessary, therefore, to include at least one variable that takes into 
account the effects of climate variations in the financial feasibility analysis, given the 
relatively significant seasonality that they represent to strawberry cultivation. 

Thus, considering the expected prices variation of agricultural products, motivated 
by the natural relationship between supply and demand that, in its turn, is a consequence 
of climate issues, the 6-month average prices (wholesale trade) of the last three years 
charged at Ceasa / PR (the official supply center for fruits and vegetables) were collected.  

In 2013the prices for the 1,2-kgbox of the fruit in natura were estimated, in each 
of the three situations, respectively, US$2.77, US$2.22, and US$2.49(PARANÁ, 2013). 
In 2014, US$2.77, US$2.22, and (again) US$2.22 (PARANÁ, 2014b). In 2015, US$2.77, 
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US$3.05, and US$2.77 (PARANÁ, 2015). The three-year average considering all the 
three situations is US$2.58. 

As these prices are those charged by the wholesaler (the authorized Ceasa’s 
traders), it is necessary to estimate the price actually paid to the producer. It is notoriously 
very difficult to get this kind of information from both – producers and traders. 

Even arguing that the research has a strictly academic nature, the information they 
provide is usually scarce and lacking in reliability – to some extent, this is somehow 
recurrent in this field of study (BARROS; LOPES; WANDERLEY, 2007). Anyway, the 
figures given by the interviewed producers seem to indicate that Ceasa’s traders practice 
a gross profit margin of around 60%. As to say, the producers averagestrawberry prices 
of the last three years point to an estimated US$1.61 / 1.2 kg, with no distinction between 
the conventional strawberry and the semi-hydroponic variety, although their production 
costs are different. 

The data so acquired had an inherent precariousness and, to increase the reliability 
of these numbers, the final retail price of the product was also checked, being verified 
that 300 grams of strawberry is sold, in large retail hypermarkets, for an average of 
US$1.47(MORANGO, 2016a, 2016b). This means US$5.86 for every 1.2 kilogram, or 
126.8% above the price already increased in 60% by the Ceasa’s traders –incidentally, 
this percentage isfar from irrelevant, even considering the retailer’scosts). 

All told, it is observed that in any case the estimated prices paid to the producer 
are above the minimum necessary to achieve NPV equals to zero (which are, respectively, 
US$0.84 and US$0.91 for conventional and semi-hydroponic strawberry), suggesting that 
the cultivation is financially viable. 

To further enhance the predictability of the calculations, simulations were 
performed via Monte Carlo method, by using native Excel™ formulas. This method can 
be succinctly summarized as massively repeated calculations of numbers related to a 
random set of variable data (GLASSERMAN, 2004). In this case the chosen variables 
were: 1– number of strawberry seedlings planted; 2– unproductivity rate (plants that do 
not survive to maturity); 3– productivity of each plant, in kilograms of fruit, at every two 
months; and 4– end dealer sales price per box containing 1,200 grams of strawberry. As 
for this fourth variable it must be noted that: a) its fluctuation summarizes the fluctuation 
in the initial investments and/or in the production costs, and b) the decrease obtained in 
the simulation is summed as an absolute value, not a negative one, to the result obtained 
through the iterations, always in order to obtain the minimum selling price that results 
under NPV-equal-to-zero condition. 

Three possible scenarios were considered, all of them being conservative in 
nature. The first had a reduction rate of up to 20% for all variables; the second, up to 15%; 
and the third, up to 10%. Given this purposely conservative nature, positive scenarios 
were not considered. That is, all three scenarios are bad, with unfavorable prospects, 
although in different degrees. 

In short, the model used in this simulation instructs the computer to randomly 
choose any value between zero and 20% (or zero to 15%, or zero to 10%, according to 
each case) for each of the four variables used. The process is performed simultaneously 
ten thousand times, then repeated 100 times, for a total of one million iterations for each 
variable (for technical reasons, a personal computer is faster and handles much better 
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with, let us say, ten thousand iterations at once forone hundred times, than with one 
million at once). The arithmetic mean and the standard deviation for each set of previously 
obtained results are determined, and, from them, the general arithmetic mean and the 
general standard deviation. 

The results, summarized in Tables 11to16 demonstrate that even in the most 
pessimistic scenario the cultivation would be feasible, once the impact over the minimum 
price of 1.2-kilo strawberry box never exceeds, even in the gloomiest simulated scenario, 
US$0.23 (conventional strawberry) and US$0.26 (semi-hydroponic variety), thus 
resulting in a minimum producer price (complying with the premise of NPV being 
brought equal to zero) of, respectively, US$1.07 and US$1.17(per 1.2-kg box) – i.e., 
considerably lower than the average price(last-three-year average) of US$1.61. 
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Table 11 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – conventional 
strawberry – losses from zero to 10% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 10,000 10.00% 9,000 
Unproductivity rate (%) 8.00 10.00% 8.80 
Plants producing fruits 9,200   8,208 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.20 10.00% 0.18 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.84 10.00% 0.75 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 1,280.61 27.61% 926.98 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit 
price per 

box at 
which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 9,142.22 8.55 8,915.05 0.18 0.82 1,120.04 
2 9,687.70 8.45 8,634.03 0.20 0.77 1,103.97 
3 9,938.62 8.20 9,117.37 0.18 0.81 1,107.52 
4 9,519.11 8.47 8,683.57 0.20 0.76 1,084.27 
5 9,040.37 8.37 8,825.47 0.18 0.77 1,033.99 
6 9,983.32 8.66 9,168.32 0.19 0.80 1,158.87 
7 9,173.03 8.36 8,735.21 0.18 0.79 1,047.05 
8 9,497.96 8.78 8,619.11 0.18 0.75 998.39 
9 9,460.89 8.33 8,524.42 0.19 0.80 1,113.85 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 9,272.89 8.76 8,938.71 0.20 0.81 1,193.07 
999,999 9,278.54 8.44 8,213.73 0.19 0.82 1,054.15 

1,000,000 9,170.07 8.42 8,250.44 0.18 0.83 1,052.57 
Average 9,501.31 8.40 8,710.52 0.19 0.80 1,096.45 
losses 4.99% -4.96% 5.32% 5.00% 4.96% 14.38% 

Standard 
deviation 287.91 0.23 287.41 0.01 0.02 59.54 

Proportion 3.03% 2.76% 3.30% 3.05% 3.05% 5.43% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 1,096.45  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 184.16  

Boxes for sale – total, bi-monthly     1,530.80  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.12  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 0.96  

Source: the authors (2015). 

As shown in Table 11 above, although a maximum loss of 27.61% is theoretically 
achievable to this scenario, massive simulations indicate an average loss that do not 
exceeds 14.38%, at which the minimum feasible price (NPV equals zero) raises to US$ 
0.96. 
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Table 12 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – conventional 
strawberry – losses from zero to 15% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 10,000 15.00% 8,500 
Unproductivity rate (%) 8.00 15.00% 9.20 
Plants producing fruits 9,200   7,718 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.20 15.00% 0.17 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.84 15.00% 0.71 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 1,280.61 39.29% 777.48 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit price 
per box at 

which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 9,495.86 9.18 8,212.68 0.19 0.76 1,002.05 
2 8,528.98 8.29 8,076.08 0.19 0.72 914.61 
3 9,140.67 8.96 8,790.20 0.17 0.76 955.54 
4 9,112.73 8.45 8,742.83 0.19 0.75 1,036.85 
5 9,799.20 9.05 8,494.08 0.18 0.76 963.19 
6 8,601.94 8.20 8,480.92 0.20 0.72 1,011.46 
7 9,893.02 8.18 7,944.77 0.18 0.74 880.38 
8 9,994.84 9.05 8,358.11 0.19 0.83 1,103.82 
9 8,719.28 8.86 8,982.64 0.19 0.74 1,035.14 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 8,833.37 8.47 9,177.74 0.18 0.82 1,144.16 
999,999 9,401.53 8.72 7,950.82 0.18 0.84 1,005.38 

1,000,000 9,909.85 8.80 8,639.87 0.20 0.82 1,159.58 
Average 9,244.97 8.60 8,459.78 0.18 0.77 1,007.75 
losses 7.55% -7.47% 8.05% 7.62% 7.52% 21.31% 

Standard 
deviation 433.03 0.34 431.30 0.01 0.04 84.81 

Proportion 4.68% 4.01% 5.10% 4.67% 4.68% 8.42% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 1,007.75  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 272.86  

Boxes for sale – total, bi-monthly     1,530.80  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.18  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 1.01  

Source: the authors (2015). 

Setting the losses percentage up to a maximum of 15% for each variable makes 
possible a maximum combined loss of 39.29%, but simulations indicate an average that 
do not exceeds 21.31% (Table 12 above), which raises the minimum feasible price (NPV 
equals zero) to US$ 1.01. 
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Table 13 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – conventional 
strawberry – losses from zero to 20% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 10,000 20.00% 8,000 
Unproductivity rate (%) 8.00 20.00% 9.60 
Plants producing fruits 9,200   7,232 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.20 20.00% 0.16 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.84 20.00% 0.67 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 1,280.61 49.61% 645.34 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit 
price per 

box at 
which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 9,212.90 8.27 7,823.77 0.19 0.71 889.88 
2 9,258.82 8.06 7,588.66 0.16 0.71 741.18 
3 9,452.99 8.40 8,124.07 0.16 0.72 786.30 
4 9,625.44 8.07 9,166.20 0.19 0.79 1,124.01 
5 8,553.49 9.27 9,087.49 0.17 0.83 1,088.38 
6 8,211.33 8.19 8,524.23 0.18 0.78 971.26 
7 9,483.69 8.03 8,011.23 0.19 0.74 922.37 
8 8,525.29 8.23 7,447.18 0.19 0.71 845.11 
9 9,172.31 9.33 8,904.47 0.19 0.84 1,172.29 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 9,491.66 9.17 8,613.34 0.17 0.78 955.25 
999,999 9,901.49 9.54 8,000.87 0.20 0.70 930.37 

1,000,000 8,073.52 8.35 8,759.71 0.19 0.74 1,046.49 
Average 8,993.60 8.80 8,219.39 0.18 0.75 928.15 
losses 10.06% -10.05% 10.66% 9.98% 10.02% 27.52% 

Standard 
deviation 577.86 0.46 568.93 0.01 0.05 105.36 

Proportion 6.43% 5.21% 6.92% 6.40% 6.41% 11.35% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 928.15  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 352.46  

Boxes for sale – total, bi-monthly     1,530.80  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.23  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 1.07  

Source: the authors (2015). 

For this third scenario (Table 13 above), the computer is allowed to simulate a 
maximum individual loss of 20%, which means a possible maximum global loss of 
49.61%. However, the expected real losses (simulated) do not go further than 27.52%, 
which means a minimum feasible price of U$ 1.07. 
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Table 14 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – semi-hydroponic 
strawberry – losses from zero to 10% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 4,500 10.00% 4,050 
Unproductivity rate (%) 8.00 10.00% 8.80 
Plants producing fruits 4,140   3,694 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.65 10.00% 0.59 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.91 10.00% 0.82 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 2,048.48 28.01% 1,474.72 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit 
price per 

box at 
which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 4,111.88 8.55 4,103.39 0.63 0.87 1,864.17 
2 4,112.77 8.73 4,060.90 0.64 0.90 1,955.48 
3 4,447.45 8.69 3,932.64 0.63 0.87 1,803.96 
4 4,348.16 8.14 3,897.08 0.62 0.90 1,812.17 
5 4,276.43 8.56 3,722.21 0.61 0.83 1,576.91 
6 4,308.58 8.28 3,716.95 0.62 0.83 1,606.65 
7 4,109.29 8.77 3,977.75 0.60 0.85 1,683.86 
8 4,216.55 8.01 3,732.85 0.64 0.85 1,695.83 
9 4,285.95 8.26 3,765.16 0.60 0.82 1,544.22 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 4,075.86 8.05 4,004.32 0.61 0.89 1,823.08 
999,999 4,488.42 8.38 4,047.71 0.60 0.85 1,720.20 

1,000,000 4,360.87 8.63 4,071.05 0.61 0.88 1,821.92 
Average 4,276.64 8.40 3,915.51 0.62 0.86 1,739.88 
losses 4.96% -5.04% 5.42% 5.06% 5.05% 15.06% 

Standard 
deviation 129.68 0.23 128.63 0.02 0.03 94.63 

Proportion 3.03% 2.75% 3.29% 3.03% 3.06% 5.44% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 1,739.88  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 308.60  

Boxes for sale – total, bi-monthly     2,251.08  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.14  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 1.05  

Source: the authors (2015). 

From Table 14 (above) on, simulations are targeting to semi-hydroponic 
strawberry. As shown, for a maximum loss theoretically achievable of 28.01% 
simulations indicate an average loss of no more than 15.06%, which would raise the 
minimum feasible price to US$ 1.05. 
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Table 15 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – semi-hydroponic 
strawberry – losses from zero to 15% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 4,500 15.00% 3,825 
Unproductivity rate (%) 8.00 15.00% 9.20 
Plants producing fruits 4,140   3,473 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.65 15.00% 0.55 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.91 15.00% 0.77 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 2,048.48 39.62% 1,236.88 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit 
price per 

box at 
which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 4,180.61 8.95 3,807.08 0.58 0.78 1,424.25 
2 3,873.24 8.02 3,596.37 0.60 0.88 1,580.69 
3 4,060.13 8.73 3,514.68 0.58 0.85 1,459.16 
4 3,908.91 8.11 3,983.73 0.64 0.85 1,803.94 
5 4,265.97 8.50 4,032.33 0.58 0.79 1,544.33 
6 3,951.58 8.80 4,110.64 0.58 0.78 1,542.33 
7 4,084.18 8.45 3,575.12 0.64 0.85 1,603.95 
8 4,382.97 8.04 3,757.88 0.57 0.85 1,520.28 
9 3,837.35 8.48 4,036.78 0.63 0.84 1,777.01 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 4,156.09 9.01 3,546.16 0.60 0.78 1,365.35 
999,999 4,117.15 8.13 3,647.25 0.61 0.82 1,527.38 

1,000,000 4,333.67 8.95 3,778.26 0.64 0.78 1,587.71 
Average 4,165.55 8.60 3,807.10 0.60 0.84 1,607.18 
losses 7.43% -7.48% 8.04% 7.46% 7.45% 21.54% 

Standard 
deviation 194.00 0.35 192.73 0.03 0.04 133.57 

Proportion 4.66% 4.03% 5.06% 4.66% 4.67% 8.31% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 1,607.18  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 441.30  

Boxes for sale – total, bi-monthly     2,251.08  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.20  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 1.11  

Source: the authors (2015). 

Resetting the losses percentage to a maximum of 15% for each variable results in 
a maximum possible global loss of 39.62%, and simulations indicate an average that do 
not exceeds 21.54% (Table 15 above), with a minimum feasible price (NPV equals zero) 
of US$ 1.11. 
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Table 16 – Simulated minimum unit price per box at which the NPV equals zero – semi-hydroponic 
strawberry – losses from zero to 20% 

Item Upper limit Maximum 
loss Lower limit 

Seedlings planted 4,500 20.00% 3,600 
Unproductivity rate (%) 8.00 20.00% 9.60 
Plants producing fruits 4,140   3,254 
Kg/plant, average bi-monthly production 0.65 20.00% 0.52 
Unit price per box at which NPV equals zero 
(US$) 0.91 20.00% 0.73 

        
Total bi-monthly revenue (US$) 2,048.48 49.88% 1,026.65 

Experiment 
#: 

Seedlings 
planted 

Unproductivity 
rate (%) 

Plants 
producing 

fruits 

Kg/plant, 
average bi-

monthly 
production 

Unit 
price per 

box at 
which 
NPV 

equals 
zero 

(US$) 

Total bi-
monthly 
revenue 

(US$) 

1 3,684.77 8.75 4,117.97 0.55 0.84 1,583.20 
2 3,683.35 8.88 3,278.32 0.53 0.90 1,303.13 
3 3,731.76 8.74 3,582.48 0.63 0.83 1,560.96 
4 4,001.02 8.27 3,349.36 0.62 0.90 1,544.57 
5 4,108.99 8.31 4,022.22 0.62 0.87 1,794.30 
6 4,056.54 9.18 3,287.68 0.56 0.78 1,184.76 
7 3,742.18 8.88 3,759.77 0.61 0.86 1,650.63 
8 4,331.52 8.75 3,648.26 0.53 0.85 1,375.88 
9 4,486.85 8.80 3,499.92 0.58 0.82 1,380.06 
... ... ... ... ... ... ... 

999,998 4,243.76 8.88 4,014.49 0.54 0.78 1,414.77 
999,999 4,472.09 8.20 3,368.61 0.64 0.85 1,537.58 

1,000,000 4,409.33 9.54 3,678.94 0.53 0.83 1,355.27 
Average 4,047.60 8.80 3,694.94 0.59 0.82 1,474.01 
losses 10.05% -9.97% 10.75% 9.99% 10.08% 28.04% 

Standard 
deviation 261.64 0.46 255.48 0.04 0.05 166.41 

Proportion 6.46% 5.22% 6.91% 6.34% 6.41% 11.29% 
Total bi-monthly revenue (US$) – simulation average 1,474.01  
Difference between upper limit revenue and average bi-monthly 
revenue 574.47  

Boxes for sale – total, bi-monthly     2,251.08  
Increase to be considered at which the NPV equals zero (US$) 0.26  
Minimum unit price per box at which the NPV equals zero (US$) 1.17  

Source: the authors (2015). 

Finally, the sixth scenario (Table 16 above) foresees a maximum individual loss 
of 20%. In this case, the simulated global loss do not goes beyond 28.04% (for a possible 
maximum of 49.88%), which means a minimum feasible price of U$ 1.17. 
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5 CONCLUSIONS 

Since the objective of this study was to calculate the sales price that provides 
economic and financial feasibility for the production of the conventional type 
strawberries as well as for the semi-hydroponic variety, the NPV was set up at zero and 
the incomes and cash flows expected for this project were measured. From this measure, 
the selling price of the product was calculated through the Excel™ “Goal Seek” tool. 

According to the findings, the minimum sale value for a box (1.2 kg) of 
conventional type strawberries, so that the producers do not lose money, is US$0.84, 
considering the self-culture – i.e., without hiring external staff. As for the semi-
hydroponic strawberry, the minimum selling price per box is US$0.91, also considering 
the self-culture and respecting the premise ofdo not disaggregating value toproducers’ 
business. 

These values are below the market price (the average of the last three years) that 
is offered to the producer, and simulations via Monte Carlo method show that in three 
gradually pessimistic scenarios, which could be caused by adverse climatic conditions, 
this situation is likely to be maintained, thus indicating the continued financial feasibility 
of the business. 

This research was limited to examining the valid price for the metropolitan region 
of the Paraná state’s capital, in Brazil, with the premises of incoming and outcoming cash 
flow according to such context. Thus, the results measured here should not be directly 
generalized to other Brazilian regions or to other countries. 

In this perspective, it is suggested, as future studies, that the calculation be 
replicated in other contexts and places, which would allow a comparison of results aiming 
at an as generic as possible model. It is also recommended the use of the multi-index 
methodology suggested by Souza and Clemente (2009) to measure the risks associated 
with projects under review. 
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Resumo 

O complexo soja possui importância econômica no contexto do agronegócio naci-
onal. Foi a cultura agrícola que mais aumentou a produção nas últimas três décadas. 
Em termos mundiais, o país se encontra entre os maiores produtores, ocupando se-
gundo lugar (2014/15), e está entre os principais complexos exportadores do Brasil. 
No entanto, o seu desempenho está atrelado, entre outros fatores, à eficiência do 
sistema logístico. O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar a infraestrutura 
logística (de transporte e armazenagem) de soja em grão para o mercado doméstico 
brasileiro e de exportação. Como objetivos específicos teve-se: identificar as princi-
pais regiões brasileiras produtoras; localizar onde se encontram os armazéns e a 
capacidade estática; mapear as principais rotas de distribuição da soja e os modais 
utilizados; mostrar os principais portos de exportação; identificar os principais com-
pradores internacionais; apontar os investimentos que vem sendo realizado na ma-
triz de transporte nacional. Utilizou-se dados secundários obtidos por meio de revi-
sões bibliográficas e sites especializados. O principal estado produtor de soja é Mato 
Grosso (MT). A capacidade total estática, em 2014, era de 147,1 milhões de tone-
ladas. Observou-se a presença das esmagadoras de soja, na armazenagem do pro-
duto, dado que são essas empresas que compõem o principal mercado consumidor 
interno. O modal rodoviário é o mais utilizado no escoamento da soja interligando 
o estado do MT aos portos de Santos e Paranaguá; identificou-se a possibilidade da 
intermodalidade. Os três principais compradores internacionais, entre 2008 a 2013 
foram: China, Espanha, Países Baixos. Em relação aos investimentos, em 2014, o 
governo federal lançou o Programa de Investimentos Logísticos, com total previsto 
de R$ 198,4 bilhões. Assim sendo, devido à importância econômica do complexo 
soja, novos investimentos no sistema logístico que atendam ao setor em específico, 
e ao agronegócio nacional se fazem necessário.   
Palavras-chave: agronegócio, logística, exportação, soja 

Abstract  
The soybean complex has an important role in the brazilian economic scenario. It 
was the complex that had the largest increase in production in the last three decades. 
Globally, the country is between the largest producers in the world, in second posi-
tion (2014/15) and is one of the main exporters complex in Brazil. However, its 
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performance is related, among other factors, with the logistical system. The general 
objective of this study was to characterize the logistical system (transportation and 
storage) of soybean for the domestic and international market. The specific objec-
tives was identify the main Brazilian regions which produce soybean, locate the 
soybean warehouses and its static capacity, map the main routes of soybean distri-
bution, the modals utilized, show the main ports of exportation, identify the main 
international importers and point the investments that has being made in the trans-
portation. This study utilized secondary data obtained from literature review and 
specialized web sites. The main soybean producer is the Mato Grosso (MT) state. 
The total static capacity, in 2014, was 147.1 million tons. Was observed that the 
soybean crushing facilities also play a role in the product storage, since these com-
panies are the main domestic market consumers. The main modal utilized to 
transport soybean production is the highway, which connects the Mato Grosso state 
with the ports of Santos and Paranagua. Was identified the possibility of intermo-
dality. The main importers, between 2008 and 2013, was China, Spain and Nether-
lands. In relation to the investments, in 2014, the Brazilian government create a 
Program to Invest in Logistics, with an amount of R$ 198.4 billion. Therefore, be-
cause of the soybean complex economic importance, new investments in logistics, 
which attend the demand of this sector, are necessary. 
Key-words: Agribusiness; logistics, exportation; soybean 

 

1. INTRODUÇÃO 

O sistema logístico integra os fluxos físicos e de informações como a movimen-

tação de materiais e produtos, desde a previsão para que nunca falte o fornecimento de 

insumos e o planejamento da produção e distribuição para seus destinos. As áreas de 

atuação da logística são a montante, que é o fornecimento de matéria prima ou logística 

de entrada que abrange às operações e à troca de informações nos locais de forneci-

mento, a logística interna, que se refere à produção e distribuição dos produtos, e a ju-

sante, que é a responsável pela distribuição dos produtos ou logística de saída, referente 

às operações e comunicação de distribuição (Alves,2001). 

Bowersox & Closs (2009), citando o Council of Logistics Management, define 

logística como sendo o processo de planejamento, implementação e controle eficiente 

e eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às neces-

sidades dos clientes. Os mesmos autores estendem esse conceito e focalizam o que vem 

a ser a logística integrada. Nesse sentido a logística é vista como a competência que 
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vincula a empresa a seus clientes. Ao expandir essa abordagem integrando fornecedo-

res e cliente, a empresa estará realizando o gerenciamento da cadeia de suprimento. O 

processo tem duas ações inter-relacionadas: fluxo de materiais e fluxo de informações. 

Como fluxo de materiais se considera que as operações logísticas têm início 

com a expedição inicial de materiais ou componentes por um fornecedor, e terminam 

quando um produto fabricado ou processado é entregue a um cliente. Dessa forma, esse 

fluxo estará diretamente ligado: à distribuição física (que é a movimentação de produtos 

acabados); ao apoio à manufatura (que se concentra no gerenciamento de estoque em 

processo à medida que este flui entre as fases da fabricação) e; ao suprimento (que 

abrange a compra e a organização da movimentação de entrada de materiais). 

O fluxo de informações identifica os locais específicos, dentro de um sistema 

logístico, em que é preciso atender a um tipo de necessidade. Sem informação precisa, 

o esforço do sistema logístico pode ter sido em vão. A informação logística abrange 

dois tipos principais de fluxo: os fluxos de coordenação (que resulta em planos que 

especificam  os  objetivos  estratégicos,  as  limitações  de  capacidade,  as necessidades 

logísticas, o posicionamento de estoques, as necessidades de fabricação, as necessida-

des de suprimento, as projeções) e os fluxos operacionais (que está relacionado com o 

gerenciamento das operações para receber, processar e expedir o estoque na forma de-

sejada para processar tanto os pedidos de compra quanto os dos clientes). 

De acordo com Ballou (2009), um dos objetivos da logística é melhorar o nível 

de serviço oferecido ao cliente, tendo a qualidade do fluxo de produtos e serviços ge-

renciado como nível de serviço logístico. A logística, portanto, é um fator que pode ser 

utilizado como estratégia para uma organização, sendo que a sua aplicação se dá desde 

a escolha adequada de fornecedores, passando pela organização e chegando ao consu-

midor final. 

De acordo com Novaes (2001), hoje a logística refere-se ao processo de plane-

jar, implementar e controlar, de maneira eficiente, o fluxo e a armazenagem de produ-

tos, bem como os serviços de informação associados, cobrindo desde o ponto de origem 

até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

Para um planejamento logístico eficiente é necessário considerar os custos en-

volvidos e avaliar quais as melhores formas de se compensar esses custos, dado que  as 
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atividades envolvidas no planejamento, principalmente, transporte e armazenagem, 

apresentam certo conflito econômico. Tem-se um trade-off entre transporte e armaze-

nagem. 

De acordo com Ballou (2009), quando maior o número de depósitos: menor o 

custo de transporte, pois se consegue levar mais carga para os armazéns a custos me-

nores e, menores volumes podem ser transportados por distâncias menores entre os 

armazéns e o cliente; maior o custo de estoque e maior o custo de processamento de 

pedidos, dados que mais estoque é necessário para manter o mesmo nível de disponi-

bilidade do produto e os depósitos servem como ponto de processamento de pedidos. 

Ainda segundo o autor, pode-se dizer que existem 4 razões básicas que  justificam a 

necessidade de armazenagem: reduzir custos de transporte e de produção; coordenar 

suprimentos e demanda na unidade produtora; auxiliar o processo de produção; auxiliar 

o processo de marketing, dada a sazonalidade de consumo de certos produtos, em es-

pecífico, de produtos agrícolas. 

A natureza e a extensão dos riscos na atividade de armazenagem são discutidos 

por Bowersox & Closs (2009). Para esses autores, a natureza e à extensão dos riscos 

variam dependendo da posição da empresa no canal de distribuição, ou seja, está loca-

lizada na produção, no atacado ou no varejo. 

No caso do agente ser o produtor, o investimento em estoque começa com ma-

térias-primas  e  componentes,  como  também  inclui  estoques  de  produção em 

processo e termina em produtos acabados; são investimentos de maior profundidade e  

de longa duração, apesar das linhas de produtos serem menores. Já na atividade de 

atacadista, a exposição desse agente ao risco é menor do que a dos fabricantes, mas é 

mais profunda e de mais longa duração que do varejista; quando os produtos são sazo-

nais, os atacadistas são forçados a formar estoques com grande antecedência às vendas, 

aumentando a profundidade e a duração do risco. Por fim, no elo varejista, pelo fato de 

comprar uma ampla variedade de produtos e assume o risco no processo de comercia-

lização, são estoques amplos e de alta rotatividade; os varejistas tentam empurrar os 

estoques para trás, ou seja, tentam aumentar as responsabilidades dos produtores, no 

sentido de exigirem entregas menores de cargas e com maior frequência. 
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Considerando, portanto as definições e as relações citadas, anteriormente, per-

cebe-se, que no momento da tomada de decisão para iniciar uma atividade econômica 

produtiva e, mesmo na condução desta atividade, os custos logísticos devem ser consi-

derados, englobando transporte, armazenagem e manutenção de estoque. Esses custos 

logísticos tendem a variar de país para país. 

A Fundação Dom Cabral (2014) mostrou que o custo logístico do Brasil, em 

2014, se estabeleceu na ordem de 11,19% do Produto Interno Bruto do país, e que neste 

mesmo ano, segundo Larrañaga (2009), os custos logísticos nos Estados Unidos, cor-

responderam a 8,8% do PIB deste país. Dentre as atividades logísticas consideradas no 

custo brasileiro a de maior participação relativa no custo logístico total foi a de trans-

portes, com cerca de 60% do custo, seguida do custo com estoque, 31% e de armaze-

nagem, 5%, o restante ficando  por conta de custos de administração. 

A matriz de transporte brasileira, de acordo com a Agência Nacional de Trans-

porte Terrestre (2012) é compota pelos modais rodoviário, ferroviário, dutoviário, 

aquaviário e aéreo. A maior participação fica por conta do modal rodoviário, com 52% 

do transporte de cargas sendo realizado por esse modal. Em segundo lugar está o trans-

porte ferroviário, com um percentual de 30%, seguido da cabotagem com 8%, o modal 

hidroviário com 5%, dutoviário com 5% e, por último, o modal aéreo, sendo responsá-

vel por menos de 1% do transporte nacional. 

A maior utilização de rodovias tem levado a maiores custos de transporte, dado 

que os custos de se utilizar este modal são maiores que os de outros modais, principal-

mente para longas distâncias. Em outros países, de acordo com os dados do Minis-

tério dos Transportes (2009), os outros modais têm maior participação na matriz de 

transporte, como é o caso dos EUA, em que a ferrovia é responsável por movimentar 

43% das cargas; já na Rússia, esse percentual (para as ferrovias) passa para 81%. Essas 

participações relativas dos modais na matriz de transporte dos países fornecem indica-

ções de quanto o custo logístico total é majorado pelo custo de transporte. 

Considerando os produtos agrícolas, o modal rodoviário também predomina no 

transporte desses produtos e, em função de grandes distâncias percorridas, o preço final 

do produto fica onerado. Os agentes do agronegócio estão em busca de soluções menos 

onerosas para a movimentação da produção, sendo o modal ferroviário e alguns trechos 



1614    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

de hidrovia (como a hidrovia Tietê-Paraná) os mais propícios para a redução dos custos 

de transporte. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é caracterizar a infraestrutura logística, de trans-

porte e armazenagem, de soja em grão para o mercado doméstico e de exportação. 

Os objetivos específicos são: identificar e quantificar as principais regiões bra-

sileiras produtoras de soja; fazer um levantamento dos locais e da capacidade estática 

de estocagem da soja em grão; identificar maiores centros consumidores internacionais 

do produto, destacando o fluxo do produto; mapear as principais rotas de distribuição 

da soja, seja aquela direcionada para o mercado doméstico, como aquela enviada aos 

portos para exportação; levantar os principais modais de transporte utilizados para mo-

vimentação do produto, bem como a existência ou a possibilidade de intermodalidade 

no transporte; caracterizar os principais portos por onde é escoada a soja brasileira. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO, MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO: CONCEITOS SOBRE LOGÍSTICA 

O sistema logístico integra fluxos físicos e de informação responsáveis pela mo-

vimentação de materiais e produtos gerando uma cadeia de suprimentos. 

A gestão da cadeia de suprimentos visa a sincronização entre fluxos físicos de 

produtos e fluxo de informações sobre a necessidade do mercado propondo apressar o 

suprimento das necessidades através do uso da informação, ao invés de antecipar esto-

ques para a satisfação da demanda (Batalha, 2001). 

O conceito de cadeia de suprimentos tem relação direta com o conceito de ca-

deia de produção agroindustrial, que quando percorrida desde as zonas de produção até 

o consumidor final é dividida em três macrossegmentos, sendo estes: comercialização, 

industrialização e matérias-primas (Batalha, 2001). 

A gestão logística cuida da movimentação geral dos produtos, sendo responsá-
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vel pela gestão de suprimentos, apoio a produção e distribuição física, tendo como ob-

jetivo geral o de evitar o suprimento de produtos e evitar a estocagem em excesso, 

procurando manter os custos de produção os mais baixos possíveis (Batalha, 2001). 

O sistema logístico é composto pelos canais logísticos, que é composto por em-

presas independentes que combinadas conseguem entregar o produto ou materiais na 

data e local corretos, contudo, esses dependem das tecnologias dos processos operaci-

onais e comunicação ao poder dos agentes que participam dos canais de distribuição 

associados (Batalha, 2001). 

Um dos canais logísticos é chamado de transferência, que engloba o transporte 

de cargas da origem ao seu destino final, sendo que esse pode ser feito através 

de modais de transporte que são: o modal ferroviário, rodoviário, hidroviário (fluvial 

ou marítimo), aeroviário e dutoviário. Esses modais diferenciam-se pela rapidez, abran-

gência, custo, segurança e estrutura de instalações necessárias (Batalha, 2001). 

O modal rodoviário é o que apresenta a maior flexibilidade em detrimento da 

maior disponibilidade do serviço e velocidade. Este modal é facilmente adaptável à 

carga e descarga e para distâncias entre 650 a 800 km, é o modal mais econômico em 

relação aos demais (Batalha, 2001). 

O modal aeroviário só apresenta-se em cidades de porte médio a grande, onde 

exista a infraestrutura necessária para a operação, a grande vantagem que este modal 

apresenta é sua velocidade para grandes distâncias, contudo a capacidade de transporte 

é limitada pela dimensão dos porões dos aviões sendo a necessário o acondicionamento   

de produtos leves. Embora obtenha um custo mais elevado, sua eficiência é refletida no 

custo total logístico (Batalha, 2001). 

O modal hidroviário principalmente o marítimo apresenta grande variabilidade 

no tempo de viagem, devido ao fato de depender de inúmeros fatores desde a organi-

zação dos portos às condições climáticas. É usado principalmente para carga a granel 

(soja). O transporte fluvial fica limitado as hidrovias, mais lento que o modal ferroviá-

rio ficando sujeito às condições meteorológicas (Batalha, 2001). 

O modal dutoviário é altamente inflexível, dependendo da estrutura das instala-

ções, contudo opera continuamente, porém lento, mas com grande capacidade de trans-

porte (Batalha, 2001). 
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O modal ferroviário é usado para a movimentação em massa de cargas com 

baixo e médio valor agregado. É muito usado para cargas homogêneas a granel de gran-

des volumes e distâncias. O serviço ferroviário para volumes de carga pequenos é caro. 

O modal ferroviário normalmente é conjugado com outros modais, gerando o conceito 

de intermodalidade (Batalha, 2001). 

Intermodalidade é quando a movimentação de mercadorias requer mais de um 

meio de transporte. O transporte intermodal deve ser projetado com base na compati-

bilidade de cargas, sendo favorecido pela unitização das cargas reduzindo os custos de 

manuseio do produto (Batalha, 2001). 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa que originou este artigo foi conduzida pela utilização de dados se-

cundários obtidos por meio de revisões bibliográficas, englobando livros, trabalhos aca-

dêmicos, sites especializados dos setores privado e público, entre outras produções 

existentes na literatura relacionada à sojicultua e à área de logística. 

Para elaborar a logística do escoamento da soja em grãos, foram definidas rotas 

aliadas à existência de modais compatíveis com o transporte do produto, considerando 

mapas e dados secundários de órgãos públicos, como, por exemplo, do Ministério dos 

Transportes. 

As informações sobre a estrutura portuária foram encontradas, também a título 

de exemplificação, na Secretaria Especial de Portos (SEP) e ANTAQ (Agência Nacio-

nal de Transportes Aquaviários). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RE-

GIÕES BRASILEIRAS PRODUTORAS DE SOJA 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) que hoje é cultivada mundo afora é originada 

de espécies de plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia, principal-

mente ao longo do Rio Amarelo, na China. A soja foi melhorada por cientistas da antiga 

china, que começaram a partir do cruzamento entre duas espécies de soja selvagem que 
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foram domesticadas (EMBRAPA, 2004). 

A soja chegou ao Brasil através Estados Unidos, em 1882 e a partir daí, o pro-

fessor da Escola de Agronomia da Bahia, Gustavo Dutra realizou os primeiros estudos 

de avaliação das cultivares introduzidas daquele país (EMBRAPA, 2004). 

Com o estabelecimento do programa oficial de incentivo à triticultura nacional, 

em meados dos anos 50, a cultura da soja foi igualmente incentivada, por ser, desde o 

ponto de vista, a melhor alternativa de verão para suceder o trigo cultivado no inverno 

(EMBRAPA, 2004). 

A cultura da soja ganha cada vez mais importância na agricultura mundial de-

vido à grande diversidade do uso da oleaginosa e ao aumento da demanda global por 

alimentos e com isso a área destinada ao cultivo de soja vem aumentando anualmente. 

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA - a área 

plantada no mundo passou de 96,34 milhões de hectares na safra 2008/09 para 118,19 

milhões na safra 2014/15, como é mostrado na tabela 1 (SEAB, 2015). 

Tabela 1- Série histórica de dados de área, produção e produtividade da soja. 

Safra Área 

(em milhões de hectares) 

Produção 

(em milhões de toneladas) 

Produtividade 

(toneladas/hectare) 
2008/09 96,34 211,64 2,197 
2009/10 102,18 261,09 2,555 
2010/11 102,85 264,68 2,573 
2011/12 102,16 238,11 2,331 
2012/13 108,55 267,60 2,460 
2013/14 113,09 283,15 2,504 
2014/15 118,19 318,95 2,699 

Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) 

O Brasil atualmente, se encontra dentro do cenário mundial, entre os maio-

res produtores de soja do mundo, como é mostrado na tabela 2. 

Atualmente o Brasil possui área cultivada de aproximadamente 67 milhões de hec-

tares, distribuídos com as mais diversas culturas, entre elas a soja em grão que ocupa uma 

área de 27 milhões de hectares que correspondem a 40% do total de área agricultável no 

Brasil. A tabela 3 mostra uma série histórica de produção de soja no Brasil entre as safras 

de 2008/09 a 2012/13. 
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Tabela 2- Produção de soja mundial: série histórica safra 2010/11 a 2014/15 (em 

milhões de toneladas) 

País/Safra 2010/11 2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/15 
Brasil 75.300 66.500 82.000 86,70 96,20 
Estados Uni-

dos 

90.605 84.192 82.055 91,39 106,88 
Argentina 49.000 40.100 51.000 53,50 60,80 
China 15.100 14.480 12.600 12,20 12,35 
Índia 9.800 11.000 11.500 9,50 9,00 
Paraguai 7.128 4.350 8.350 8,19 8,10 
Canadá 4.445 4.298 4.930 5,36 6,05 
Outros 12.546 14.539 15.171 16,31 19,57 
Total 263.924 239.459 267.60

6 

283,15 318,95 

 Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) 
 

Tabela 3- Série histórica da produção de soja no Brasil: 2010/11 a 14/15 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

Ao analisar a tabela 3, é possível notar que o Centro-Oeste brasileiro possui a 

maior porcentagem na produção de soja do Brasil. Dentro dessa região identifica-se o 

estado do Mato Grosso como o mais expressivo em termos de volumes de produção. As-

sim, com o intuito de analisar o mercado doméstico de soja brasileiro, buscou-se o maior 

Safra 10/11 % Safra 11/12 % Safra 12/13 % Safra 13/14 % Safra 14/15 %
NORTE 1.977,2        2,62% 2.172,2      3,27% 2.661,5      3,27% 3.391,3      3,94% 4.304,8      4,47%
RR 10,4             0,01% 10,4           0,02% 33,6           0,04% 56,2           0,07% 79,2           0,08%
RO 425,3           0,56% 462,2         0,70% 539,3         0,66% 607,7         0,71% 732,9         0,76%
PA 314,4           0,42% 316,7         0,48% 552,2         0,68% 668,6         0,78% 1.017,0      1,06%
TO 1.227,1        1,63% 1.382,9      2,08% 1.536,4      1,89% 2.058,8      2,39% 2.475,7      2,57%
NORDESTE 6.251,5        8,30% 6.096,3      9,18% 5.294,8      6,50% 6.620,9      7,69% 8.084,1      8,40%
MA 1.599,7        2,12% 1.650,6      2,49% 1.685,9      2,07% 1.823,7      2,12% 2.069,6      2,15%
PI 1.144,3        1,52% 1.263,1      1,90% 916,9         1,13% 1.489,2      1,73% 1.833,8      1,91%
BA 3.507,5        4,66% 3.182,6      4,79% 2.692,0      3,30% 3.308,0      3,84% 4.180,7      4,34%
CENTRO-
OESTE

33.938,9      45,06% 34.904,8    52,58% 38.091,4    46,74% 41.800,5    48,54% 43.968,6    45,68%

MT 20.412,20    27,10% 21.849,00  32,91% 23.532,80  28,87% 26.441,60  30,70% 28.018,60  29,11%
MS 5.169,4        6,86% 4.628,3      6,97% 5.809,0      7,13% 6.148,0      7,14% 7.177,6      7,46%
GO 8.181,6        10,86% 8.251,5      12,43% 8.562,9      10,51% 8.994,9      10,44% 8.625,1      8,96%
DF 175,70         0,23% 176,00       0,27% 186,70       0,23% 216,00       0,25% 147,30       0,15%
SUDESTE 4.622,1        6,14% 4.656,3      7,01% 5.425,9      6,66% 5.015,3      5,82% 5.873,5      6,10%
MG 2.913,6        3,87% 3.058,7      4,61% 3.374,8      4,14% 3.327,0      3,86% 3.507,0      3,64%
SP 1.708,5        2,27% 1.597,6      2,41% 2.051,1      2,52% 1.688,3      1,96% 2.366,5      2,46%
SUL 28.534,6      37,88% 18.553,4    27,95% 30.025,8    36,84% 29.292,8    34,01% 34.012,3    35,34%
PR 15.424,1      20,48% 10.941,9    16,48% 15.912,4    19,52% 14.780,7    17,16% 17.210,5    17,88%
SC 1.489,2        1,98% 1.084,9      1,63% 1.578,5      1,94% 1.644,4      1,91% 1.920,3      2,00%
RS 11.621,3      15,43% 6.526,6      9,83% 12.534,9    15,38% 12.867,7    14,94% 14.881,5    15,46%
BRASIL 75.324,3      100% 66.383,0    100% 81.499,4    100% 86.120,8    100% 96.243,3    100%

REGIÃO/ UF PRODUÇÃO (em mil toneladas)
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estado produtor de soja como mostrado na tabela 4. Nesse sentido, o estado de Mato 

Grosso (MT) apresentou participação média de produção de 62,30% entre as safras de 

2010/11 a 2014/15. 

Tabela 4- Região brasileira com maior participação na produção de soja no Brasil. 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

 

4.2. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS REGI-

ÕES IDENTIFICADAS 

Entende-se por complexo agroindustrial da soja (figura 1), ou agronegócio da soja 

todo o processo que se inicia no plantio da soja, manejo do solo até a colheita, transporte, 

seleção do produto, armazenamento, beneficiamento, industrialização, comercialização 

(mercado doméstico ou exportação). É importante ter essa visão sistêmica do processo 

pois, em cada fase, a atividade logística se faz presente, com maior ou menor intensidade. 

Neste artigo, o foco está na fase final do processo, ou seja, na comercialização da soja em 

grão. 

 

Figura 1- Esquematização do complexo agroindustrial da soja. 

Fonte: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso (APRO-

SOJA). Organização dos autores. 

Safra % Safra % Safra % Safra % Safra % Média
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 %

MT 20.412,20  60,14% 21.849,00  62,60% 23.532,80  61,78% 26.441,60  63,26% 28.018,60  63,72% 62,30%
MS 5.169,4      15,23% 4.628,3      13,26% 5.809,0      15,25% 6.148,0      14,71% 7.177,6      16,32% 14,95%
GO 8.181,6      24,11% 8.251,5      23,64% 8.562,9      22,48% 8.994,9      21,52% 8.625,1      19,62% 22,27%
DF 175,70       0,52% 176,00       0,50% 186,70       0,49% 216,00       0,52% 147,30       0,34% 0,47%
CENTRO-
OESTE

33.938,9    100,00% 34.904,8    100,00% 38.091,4    100,00% 41.800,5    100,00% 43.968,6    100,00% 100,00%

REGIÃO/ 
UF

 

estado produtor de soja como mostrado na tabela 4. Nesse sentido, o estado de Mato 

Grosso (MT) apresentou participação média de produção de 62,30% entre as safras de 

2010/11 a 2014/15. 

Tabela 4- Região brasileira com maior participação na produção de soja no Brasil. 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

 

4.2. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS REGI-

ÕES IDENTIFICADAS 

Entende-se por complexo agroindustrial da soja (figura 1), ou agronegócio da soja 

todo o processo que se inicia no plantio da soja, manejo do solo até a colheita, transporte, 

seleção do produto, armazenamento, beneficiamento, industrialização, comercialização 

(mercado doméstico ou exportação). É importante ter essa visão sistêmica do processo 

pois, em cada fase, a atividade logística se faz presente, com maior ou menor intensidade. 

Neste artigo, o foco está na fase final do processo, ou seja, na comercialização da soja em 

grão. 

 

Figura 1- Esquematização do complexo agroindustrial da soja. 

Fonte: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso (APRO-

SOJA). Organização dos autores. 

Safra % Safra % Safra % Safra % Safra % Média
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 %

MT 20.412,20  60,14% 21.849,00  62,60% 23.532,80  61,78% 26.441,60  63,26% 28.018,60  63,72% 62,30%
MS 5.169,4      15,23% 4.628,3      13,26% 5.809,0      15,25% 6.148,0      14,71% 7.177,6      16,32% 14,95%
GO 8.181,6      24,11% 8.251,5      23,64% 8.562,9      22,48% 8.994,9      21,52% 8.625,1      19,62% 22,27%
DF 175,70       0,52% 176,00       0,50% 186,70       0,49% 216,00       0,52% 147,30       0,34% 0,47%
CENTRO-
OESTE

33.938,9    100,00% 34.904,8    100,00% 38.091,4    100,00% 41.800,5    100,00% 43.968,6    100,00% 100,00%

REGIÃO/ 
UF



1620    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

4.2.1 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABI-

OVE), em 2009, a matriz de transportes da soja em grãos no Brasil era composta de 

60% de rodovias, 33% de ferrovias e 7% de hidrovias. As principais rotas de escoa-

mento da soja no mercado doméstico brasileiro estão apresentadas conforme a fig. 2. 

O escoamento da produção da soja do Mato Grosso é realizado principalmente 

pelo modal rodoviário, visando as rodovias BR-163 e BR-364, que interliga  o  estado 

aos portos de Santos e Paranaguá. Pode ser empregado também a intermodalidade, re-

presentada por rodo-ferroviária, rodo-fluvial e fluvial-ferroviária (Lavorente, 2011). 

Os portos de Santos/SP, Manaus/AM, Vitória/ES, Paranaguá/PR, Santarém/ PA 

e São Francisco do Sul/SC, são responsáveis pelo escoamento de 99% da produção de 

soja do Mato grosso, ficando com o porto de Santos a maior porcentagem (Lavorente, 

2011). 

 

Figura 2- Principais rotas de escoamento da soja no mercado doméstico da soja 

brasileira.  

Fonte: Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) 

4.2.2 INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM 

A análise do mercado doméstico da soja no Brasil deve levar em conta as esma-
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gadoras de soja, dado que são essas empresas que compõem o principal mercado consu-

midor internamente e, estas, são responsáveis, em sua grande maioria, pela armazena-

gem do grão antes de ser processado. No Brasil há uma evidente liderança das empresas 

ADM (Archer-Daniels-Midland Company), Bunge, Cargill e Dreyfus-Coinbra também 

chamadas de Grupo ABCD, e da empresa nacional Amaggi. As empresas esmagadoras 

estão localizadas no Brasil conforme figura 3. 

Figura 3 – Localização das esmagadoras no Brasil. 

Fonte: Wesz (2011)  

Com a análise da localização espacial das empresas do Grupo ABCD e Amaggi 

é possível evidenciar que estas estão próximas a áreas produtoras de soja. No Mato 

Grosso, essas empresas detinham, em 2009, quase 90% da condição de processamento 

de grãos. Visando um desempenho logístico adequado, pelo fato de estarem próximos  

à áreas de produção, essas empresas investiram também em armazenamento de grãos 

e, em 2009, já obtinham cerca de 500 armazéns com capacidade estática para 14 mi-

lhões de toneladas (Wesz,2011). Em 2013, a configuração de armazéns para grãos, se-

gundo a CONAB, no Brasil, é representada na figura 4. 
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Figura 4 – Localização dos armazéns da CONAB no Brasil. 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Organização dos autores 

A capacidade total estática, em 2014, desses armazéns para produtos a granel era  

de 123,7 milhões de toneladas, sendo para armazéns convencionais 23,4 milhões de to-

neladas, gerando um total de 147,1 milhões de toneladas de capacidade estática de ar-

mazenamento. 

4.3 CENTROS CONSUMIDORES MUNDIAIS DE SOJA 

Os principais consumidores de soja brasileira em grãos no período de 2008 a 

2013 (tabela 5) foram China, Espanha, Países baixos  (Holanda), Itália, Tailândia, Ale-

manha, Portugal, Reino Unido, Taiwan (Formosa),  Japão e Vietnã, ressalta-se que os 

países Japão e Vietnã, entraram como principais importadores de soja brasileira a partir 

do ano de 2011, ocupando o lugar de Portugal. Taiwan entrou no ranking dos principais 

países em 2010, ocupando o lugar da Alemanha. 
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Tabela 5 – Principais importadores de soja brasileira em grão, no pe-

ríodo de 2009 a 2014. 

Fonte: Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) 

4.4 ESTRUTURA PORTUÁRIA NACIONAL 

Atualmente existem 34 portos públicos marítimos sob a gestão da Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP/PR), 16 encontram-se delegados, concedidos ou 

tem sua operação autorizada aos governos estaduais e municipais. Os outros 18 marítimos 

são administrados diretamente pelas Companhias Docas, sociedades de economia mista, 

que tem como acionista majoritário o Governo Federal e, portanto, estão diretamente vin-

culadas à Secretaria de Portos.  

Em 2012, os portos brasileiros que já vinham apresentando sintomas com a falta 

de estrutura e grande burocracia, sofreram com a expansão das exportações brasileiras, 

gerando filas de caminhões à espera para o descarregamento e fila de navios à espera 

de carregamento. Com isso, se deu início a criação da Medida Provisória (MP) 595, 

que foi criada procurando substituir a Lei dos Portos, de 1993. A MP propõe novos 

critérios para o arrendamento e exploração dos portos, uma vez que esses eram contro-

lados pelo poder público, ela essencialmente abre o litoral brasileiro para a iniciativa 

privada construir portos e terminais para movimentar carga própria ou para terceiros. 

Em 16/05/2013 a MP 595, foi aprovada no Congresso Nacional e no Senado Federal, e 

sancionada pela presidente com veto de 13 itens entre eles, o que estabelecia prorroga-

ção automática dos novos contratos de concessão e arrendamento de terminais em por-

tos públicos. (Melo, 2013) 

 

US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB
(milhões) (milhões) (milhões) (milhões) (milhões) (milhões)

China 6.342,90 15,9 7.133,40 19 10.957,10 22,1 12.028,30 22,8 17.147,90 32,2 16615,159 32,664
Espanha 791,9 2,1 740,2 1,8 1.192,90 2,3 1.130,20 2,1 1.058,70 1,9 1072,905 2,12
Países 
Baixos 
(Holanda)

974,3 2,4 550,5 1,4 710,2 1,5 550,1 1 829,5 1,6
1013,057 2

Itália 278,5 0,728 213,1 0, 568 - - - - 249,688 0,462
Tailândia 362,6 0,929 444,8 1,1 577,8 1,1 598,1 1 589,1 1 626,409 1,244
Alemanha 453,8 1,1 - - - - - - 327,154 0,65
Portugal 275,8 0,663 281,7 0,732 - - - - 163,782 0,317
Reino 
Unido

261,3 0,633 251,7 0,597 333,8 0,687 300,6 0,549 241,9 0,455 148,71 0,297
Taiwan 
(formosa)

- - 247,5 0,634 482,2 0,967 607,5 1 525,5 0,979 379,61 0,724
Japão - - - - 253,8 0,536 297,3 0,548 328,9 0,61 299,754 0,581
Vietnã - - - - 258,2 0,506 297,2 0,575 307,9 0,571 219,158 0,431

Toneladas 
(milhões)

Toneladas 
(milhões)

2009 2010 2011 2012
Toneladas 
(milhões)

Toneladas 
(milhões)

Toneladas 
(milhões)

Toneladas 
(milhões)

20142013
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4.5 NOVAS POSSIBILIDADES DE INTERMODALIDADE NO 

TRANSPORTE DA SOJA E INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE 

Em 2014, o governo federal lançou o Programa de Investimentos Logísticos 

(PIL), que pretendeu ampliar os investimentos públicos em infraestrutura de rodovias, 

ferrovias, porto e aeroportos, com investimento total previsto de 198,4 bilhões de reais. 

O investimento em rodovias foi estimado em 66,1 bilhões de reais previu a 

construção ou melhoria em 13,9 mil km de rodovias. O investimento em ferrovias, es-

timado em 86,4 bilhões de reais e previu 4 mil quilômetros de vias férreas construídas 

(G1, 2015), como apresentado na figura 5. 

 

Figura 5- Novos investimentos em ferrovias. 

Fonte: Logística Brasil 

O programa previu a construção de uma ferrovia nomeada de FICO (Ferrovia 

de Integração Centro-Oeste) com 1641 km que ligaria os municípios de Vilhena, em 

Rondônia, e Campinorte, em Goiás, passando pelo município de Lucas do Rio Verde, 

em Mato Grosso como mostrado na figura 6. 

A FICO é só uma parte de um projeto muito maior que pretende ligar o Oceano 

Atlântico ao Oceano Pacífico através de ferrovias. Chamada de Transcontinental essa 

ferrovia foi projetada para ter aproximadamente 4.400 km de extensão em solo brasi-

leiro, entre o Porto do Açu, no litoral do estado do Rio de Janeiro e a localidade de 
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Boqueirão da Esperança/AC, como parte da ligação entre os oceanos Atlântico, no Bra-

sil, e Pacífico, no Peru. 

 

 

Figura 6- Ferrovia de Integração Centro-Oeste 

Fonte: VALEC 

Em complemento a FICO, grandes empresas ligadas ao agronegócio como 

Bunge, Cargill, Maggi e Dreyfus associadas a estruturadora de negócios Estação da 

Luz Participações (EDLP) propuseram, em março de 2014, um novo projeto de ferro-

vias para melhorar o escoamento da produção de grãos do estado do Mato Grosso. O 

projeto prevê orçamento de R$ 10 a 15 bilhões e tem como objetivo criar três  ramais   

de   linhas   férreas.   O projeto    começaria   em   Água    Boa   (MT),    e terminaria 

em Campinorte (Go) denominado de  “Fico Leste”.A principal ferrovia sairia do cen-

tro de Mato Grosso, em Sinop, e seguiria por 1.000 km até o porto de Miritituba, no 

Rio Tapajós, no Pará. Lá, a carga seguiria por mais 1.000 km de hidrovia para ser ex-

portada pelos portos ao norte, como Vila do Conde e Santarém, denominada de Ferro-

via do Grão ou Ferrogrão. Um terceiro ramal sairia do oeste de Sapezal (MT) e seguiria 

para Porto Velho (RO), às margens do Madeira, denominado “Fico Oeste”. De lá, a 

carga iria por rio até o Porto de Itacoatiara (AM) ou para os portos do Pará. 

Segundo a VALEC, concessionária que administra a FICO, as obras de infraes-

trutura propostas pelo governo federal, até dezembro de 2015, não estavam em cons-

trução e sim em processo de adequação e realização de estudos técnicos, e a ferrovia 
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proposta pelas empresas do agronegócio como Bunge, Cargill, Maggi e Dreyfus asso-

ciadas à estruturadora de negócios Estação da Luz Participações (EDLP) foi incluída 

no PIL 2 e espera-se que a concessão saia até 2016, tendo a previsão de termino na 

safra 2022/23 (Portos e Navios, 2015) 

                

5. CONCLUSÃO 

O Brasil ainda necessita de melhorias no sistema logístico de transporte de soja em 

grãos, utilizando-se mais da intermodalidade, bem como necessita investimentos em 

outros modais, não priorizando apenas o modal rodoviário. O PIL apresenta grande 

potencial de melhoria do transporte logístico para o país. 

Como trabalhos de pesquisa futuros pode-se analisar mais detalhadamente esse 

programa (PIL) bem como seu impacto econômico nos setores que farão uso das novas 

estruturas. 
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RESUMO 
O Brasil vem adotando esforços voluntários, como a fixação de metas de 
redução na legislação, com o objetivo de mitigar as emissões dos Gases do 
Efeito Estufa (GEE) e promover sua transição para uma economia de baixo 
carbono, entretanto, essa transição será possível sem que seja resolvida a 
questão fundiária? Em resposta a esta questão, o objetivo deste artigo é 
analisar a relação entre a precariedade da estrutura fundiária brasileira e a 
emissão dos GEE, tendo como foco de análise a Amazônia Legal, vez que 
estudos apontam o setor agrícola como o maior emissor de GEE no Brasil. 
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RESUMO 
O Brasil vem adotando esforços voluntários, como a fixação de metas de 
redução na legislação, com o objetivo de mitigar as emissões dos Gases do 
Efeito Estufa (GEE) e promover sua transição para uma economia de baixo 
carbono, entretanto, essa transição será possível sem que seja resolvida a 
questão fundiária? Em resposta a esta questão, o objetivo deste artigo é 
analisar a relação entre a precariedade da estrutura fundiária brasileira e a 
emissão dos GEE, tendo como foco de análise a Amazônia Legal, vez que 
estudos apontam o setor agrícola como o maior emissor de GEE no Brasil. 
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Metodologicamente, o trabalho é sustentado por pesquisa bibliográfica, 
exploratória e descritiva. Como resultado, conclui-se que há uma relação 
direta entre a, historicamente, precária e injusta estrutura fundiária brasileira 
e o aumento na emissão dos GEE. 

Palavras chaves: Gases de feito estufa, Economia de baixo carbono, questão 
fundiária, Amazônia Legal. 

 

ABSTRACT 
Brazil has been adopting voluntary efforts, such as setting reduction targets 
in legislation, in order to mitigate the emissions of Greenhouse Gases 
(GHG) emissions and promote its transition to a low carbon economy, 
however, this transition will be possible without that the land issue is 
resolved? In response to this question, the purpose of this article is to 
analyze the relationship between the precariousness of the Brazilian agrarian 
structure and the emission of greenhouse gases, with the focus of analysis to 
the Legal Amazon, since studies point to the agricultural sector as the 
largest GHG emitter in Brazil. Methodologically, the work is supported by 
literature, exploratory and descriptive research. As a result, it is concluded 
that there is a direct relationship between the historically precarious and 
unfair Brazilian agrarian structure and the increase in the emission of GHG. 

Key words: Greenhouse gases, low-carbon economy, land issue, Amazon. 

 

 

1INTRODUÇÃO 
 

Em 1979 ocorreu a primeira Conferência Climática Mundial, em Genebra, 

na qual se criou um Programa Climático Mundiale se organizou uma série de encontros 

para se aprofundar o debate (LEITE, 2015). 

O tema da mudança climática tornou-se uma preocupação de caráter global, 

tendo sido alçado à prioridade na agenda das maiores economias do planeta,como se 

depreende dos esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) em promover alertas 

acerca das mudanças climáticaspor meio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), criado em 1988. 

Segundo Leite (2015) o futuro de ramos centrais da economia estava em 

pauta na discussão sobre o aquecimento global, e o IPCC foi criado de forma híbrida, 

um órgão político/científico, de caráter intergovernamental, visando trazer relatórios 

abrangentes não apenas do estado da ciência das mudanças climáticas, mastambém dos 
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impactos e das respostas. Tal destaque se deve ao fato, entre outros, deste tema ter 

repercussão direta na qualidade de vida das pessoas, afetar diretamente o crescimento 

econômico de um país e ser vital para a viabilidade das gerações futuras. 

O Brasil não fica de fora dessas preocupações e vem adotando mecanismos 

legais que fixam índices de redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Para 

tanto foi instituída a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), 

estabelecendoo compromisso nacional voluntário de ações de mitigação comvistas a 

reduzir suas emissões dos GEE entre 36,1% e 38,9% em relaçãoàs emissões projetadas 

até 2020 (Lei Federal n. 12.187/09). 

Neste sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação(MCTI) 

realiza, a partir de 2012,estimativas anuais de emissões de gases deefeito estufa no 

Brasil, conforme estabelecido no Decreto n. 7.390/2010.Essas estimativas, em forma de 

inventário, são subdivididas em cinco setores: i) Energia; ii) Processos industriais; iii) 

Agropecuária; iv) Mudança no uso da terra e florestas e; v) Tratamento de resíduos. 

Neste contexto, como questão norteadora este estudo pretende entender se: o 

Brasil poderá, sem resolver o seu histórico problema fundiário, realizar uma transição 

para uma economia de baixo carbono? 

Pretende-se, então, com este estudo verificar a relação entre a precariedade 

da estrutura fundiária brasileira, historicamente desigual e conflituosa, e as 

consequências desse desarranjo para a transição pretendida para uma economia de baixo 

carbono, ou seja, a relação entre a precariedade da estrutura fundiária e a emissão dos 

GEE,tendo como foco de análise a região da Amazônia Legal. 

O artigo se justifica em razão da atualidade e importância do tema, uma vez 

que as mudanças climáticas têm se mostrado cada vez mais severas, afetando mais 

gravemente as economias dos países mais vulneráveis economicamente, a ponto do 

Banco Mundial (2010)afirmar que recai sobre os países em desenvolvimento de 75% a 

80% dos custos de prejuízos causados pela mudançaclimática. Para tanto, o trabalho é 

estruturado em cinco partes,incluindoesta introdução e o referencial teórico. 

Na segunda parte discute-se a economia de baixo carbono, a preocupação 

mundial acerca do controle das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) com o 

objetivo de limitar o aumento da temperatura global e os esforços do Brasil para 

conduzir sua economia no sentido da redução na emissão dos GEE, com foco na 

agropecuária e setor de mudança da terra e florestas. 
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Na terceira parte discute-sea questão fundiária brasileira e o histórico de 

mazelas provocadas pela concentração fundiária, o histórico privilégio dado a grande 

propriedade e as consequências desse desarranjo na região da Amazônia Legal em 

relação aos índices de emissão de GEE. 

Na quarta parte conclui-se que sem resolver a histórica e disfuncional 

questão fundiária que tem relação direta com os números elevados de emissões de gases 

de efeito estufa, o Brasil não conseguirá realizar a transição da sua economia para uma 

economia de baixo carbono 

Relativamente à metodologia,a pesquisa que sustenta o artigo é, quanto aos 

meios, bibliográfica e documental e, quanto aos fins, exploratória, (VERGARA, 2004). 

Não se verificou a existência de estudos que abordem especificamente a 

correlação entre a situação fundiária brasileira e a emissão de GEE. Nas áreasonde há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado é onde a investigação exploratóriatem 

sua razão  ser (VERGARA, 2004). 

Baseou-se a pesquisa em livros, teses, dissertações e artigos científicos 

relevantes publicados em revistas científicas especializadas em meio físico e/ou 

eletrônicas disponíveis na rede mundial de computadores (internet). 

 

2ECONOMIA DE BAIXO CARBONO 

Hoje é amplamente publicizado, como resultados depesquisas científicas, 

que o planeta passa por um processo de aquecimento em razão do aumento da emissão 

dos GEE, não sendo exagero afirmar que se os países não forem capazes de criar 

economias de baixo carbono sustentáveis, vislumbra-se um futuro sombrio para a 

humanidade (NADER, 2009), sendo que, nas palavras de Motta et al. (2011)o 

desenrolar das negociações climáticas têm apontado na direção da necessidade de 

esforços de mitigação em todos os setores da economia mundial. 

Não se olvida que a questão acerca das consequências do aquecimento 

global antropogênico (aquele provocado pela ação do ser humano) ainda é controversa, 

havendo mesmo aqueles que negam a existência deste aquecimento oriundo da ação 

humana, entretanto, conforme esclarece Leite (2015) em levantamentos bibliométricos 

feitos em artigos publicados com as palavras chaves “mudança climática global” de 

1993 a 2013, de um total de 11.944 examinados, 97,1% endossaram a posição que 
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defende uma responsabilidade humana sobre as mudanças climáticas e 1,9% a 

rejeitaram. 

Hoje não mais se coloca em questão a certeza ou não da mudança climática, 

mas quanto será necessário para mitigar essa mudança e quem são os responsáveis por 

essa mitigação (MAGALHÃES e DOMINGUES, 2013). 

Segundo Artaxo et al(2006) credita-se a atividade humana a 

responsabilidade principal pela alteração na concentração de GEE a partir do início da 

era industrial (1750), vez que antes desse período a concentração de CO² na atmosfera 

se manteve constante em 280ppm por milhares de anos, alcançando atualmente 

375ppm.  

O termo “Economia de Baixo Carbono” foi utilizado pela primeira vez no 

relatório do Departamento de Transporte e do MeioAmbiente do Reino Unido, em 

2003, intitulado “Our energy future-creating a low carbon economy”, e é definido como 

uma economia onde há baixa emissão de GEE e na qual se praticam ações de mitigação 

destes gases (MAGALHÃES e DOMINGUES, 2013). 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (Rio92), foi adotada a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), acordo internacional 

que conta com a adesão de mais de 192 países (MOTTA etal., 2011). 

Com o objetivo de regulamentar esse acordo internacional,vem se 

sucedendo anualmente, desde 1995, rodadas de negociações chamadas de Conferências 

das Partes (COP’s), das quais se destaca a COP 3, realizada em 1997,em Quioto no 

Japão, na qual se adotou o aclamado protocolo de Quioto,onde se estabeleceram metas 

de redução de gases de efeito estufa para os principais países emissores. 

Já a COP 15, realizada em Copenhague, Dinamarca, no ano de 2009, 

avançou no sentido do reconhecimento da necessidade da promoção de reduções de 

emissões resultantes de desmatamento e degradação florestal (REDD) como medida 

fundamental para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nessa COP foi aceito 

como limite de aquecimento a temperatura de 2oC, e um crescente número de estudo 

tem indicado que em um mundo no qual seja superado esse limite a civilização 

enfrentaria desafios sem precedentes (MESSNER et al., 2010).  

Conforme referenciado na introdução deste estudo, o Brasil, 

voluntariamente,fixou suas metas nacionais de redução de emissões de gases de efeito 
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estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020, isso foi feito 

dentro de um marco legal por meioda Política Nacional sobre a Mudança do Clima 

(PNMC), instituída pela Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Para Viola (2010) ainda existem muitas dúvidas acerca daconcretização 

futura do compromisso de redução no Brasil, mas a nova lei e as metas assumidas pelo 

país no Anexo do Acordo de Copenhague são um passo de fundamental importância 

para a trajetória futura das suas políticas externa, econômica, energética, agrícola, 

florestal e climática. 

Assim, no sentido de cumprimento destas metas, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) realiza, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões 

de gases de efeito estufa no Brasil, conforme estabelecido no Decreto n. 

7.390/2010.Essas estimativas, em forma de inventário, são subdivididas em cinco 

setores: i) Energia; ii) Processos industriais; iii) Agropecuária; iv) Mudança no uso da 

terra e florestas e; v) Tratamento de resíduos. 

Especificamente para os setores relacionados à agropecuária e mudança no 

uso da terra e florestas, os dados apontam que eles são responsáveis por mais da metade 

do total de emissões (MOTTA etal., 2011), conforme se depreende dos números totais 

divididos por setores mostrados na tabela 1. 
 

Tabela 1 - Emissões em CO2eq por setor, para os anos de 1990, 1995, 2000, 2005, 

2011 e 2012 

      Setores 

1990 1995 2000 2005 2011 2012 Variação 

GgCO2eq 1995-2005 2005-2012 

Energia 187.739 227.604 298.611 328.377 407.544 446.154 44,3% 35,9% 

Processos industriais 52.537 63.065 71.674 77.943 86.173 85.365 23,6% 9,5% 

Agropecuária 303.772 335.775 347.882 415.724 449.853 446.445 23,8% 7,4% 

Florestas 815.965 1.940.420 1.343.136 1.179.067 310.486 175.685 -39,2% -85,1% 

Resíduos 29.061 33.677 38.517 41.887 48.139 49.775 24,4% 18,8% 

TOTAL 1.389.074 2.600.543 2.099.820 2.042.998 1.302.195 1.203.424 -21,4% -41,1% 

Gg = milhares de toneladas. 

fonte: Adaptado deMCTI(2014). 
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No mesmo trilhar, a figura 1 dá uma dimensão da importância que tem o 

setor agrícola brasileiro (mudança do uso da terra) quando considerado nas emissões 

totais de GEE (dados de 2011): 

 

Figura1-Top 10 de emissões de GEE no mundo 

1  

Fonte: Adaptação de IMAFLORA(2015). 

 

A mudança do uso da terra ocorre quando áreas de florestas são convertidas 

em áreas de agricultura ou pecuária e esta conversão afeta as propriedades físicas e 

biológicas da superfície terrestre, produzindo efeitos que potencialmente impactam no 

clima regional e global (MACHADO, 2005). 

Fica claro na figura 1 que ao se considerar as emissões oriundas do setor de 

mudanças do uso da terra,o Brasil é um dos poucos países nos quais há um acréscimo 

nas emissões totais, enquanto que na maioria dos países analisados há de fato um 

decréscimo. 

Registre-se que além do dióxido de carbono (CO2), existem vários outros 

gases causadores de efeito estufa, como o metano (CH4), óxido nitroso (N2), ozônio 

(O3), clorofluorcarbonos (CFC’s) etc..., entretanto, devido a longevidade e maior 

quantidade do CO2na atmosfera, criou-seo CO2equivalente como uma “medida de 
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padronização” para medir o impacto distinto que cada gás do efeito estufa provoca no 

clima, a título de exemplo tem-se o gás metano que impacta 21 vezes mais o clima que 

o impactado pelo CO2, razão pela qual 1 tonelada de metano tem como correspondente 

21 toneladas de CO2equivalente (MESSNER et al., 2010). 

Para o cálculo do CO2e a medida de conversão mais utilizada é o GWP 

(Global Warming Potential) adotado pelo IPCC. Outras métricas alternativas vêm sendo 

consideradas pelo IPCC, que em seu Quarto Relatório de Avaliação(AR4) apresentou o 

Global Temperature Potential – GTP (WRI BRASIL/UNICAMP,  2013). 

 

Tabela 2 Conversão de Emissões 

em GWP-100 e GTP-100 
Gás GTP-100 GWP-100 

CO2 1 1 

CH4 5 25 

N2O 270 298 

HFC-125  1.113 3.500 

HFC-134a 55  1.300  

HFC-143a 4.288 1.430 

HFC-152a 0,1 124 

CF4 10.052 7.390 

C2F6 22.468 12.200 

SF6 40.935 22.800  

Fonte: Adaptado de WRI BRASIL/UNICAMP (2013) 
 

A tabela 2 traz valores de conversão para alguns GEE em CO2e nas métricas 

GWP e GTP, considerando-se o Quarto Relatório de Avaliação doIPCC (AR4). Nesta 

tabela o valor do gás metano foi atualizado para um impacto de 25 vezes mais que o 

CO2 na métrica GWP. 

Máxime que a quantidade de gases de efeito estufa teve um significativo 

aumento pela ação antrópica, como as queimadas de grande volume de biomassa, 

desmatamentos, queima de combustíveis fósseis, e decomposição do carbono em 

ambiente anaeróbico, como em reservatórios de hidrelétricas (CONTI, 2005). 

Segundo Margulis (2003) a conversão de floresta empastagens para a 

criação de gado, o corte e a queima da floresta para cultivos anuais pela 

agriculturafamiliar, e a implantação de cultivos de grãos pela agroindústria são as três 
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principais formas de desmatamento na Amazônia, sendo que Viola e Franchini (2013) 

traçam um panorama do histórico do desmatamento na Amazônia asseverando que: 

 
O histórico do desmatamento na Amazônia antes de 2005 é desastroso, com 
medias anuais que oscilaram entre os 10 mil km2 (1991) e os quase 30 mil 
(em 1995 e 2004). A média do período 1988-2004 foi de pouco mais de 
18.400 km2. E, apesar de a partir de 1993 se desenvolver e consolidar a ideia 
do valor da floresta, os instrumentos de política pública necessários para 
defender na prática esse valor estiveram ausentes. 
No entanto, a partir de 2005 se produz uma mudança radical na tendênciaque 
inicia um período em que o vetor-chave é o controle dodesmatamento – 
sendo ele, além disso, mais produtivo e a conversãoda floresta, mais seletiva 
e eficiente. Como resultado, as taxas anuaisvão sistematicamente caindo – de 
quase 28 mil km2 em 2004 paraaproximadamente 4.650 km2 em 2012. 

 

A figura 2 traz os números do Projeto de Monitoramento do Desmatamento 

na Amazônia Legal porSatélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), concernentes à taxa de desmatamento (em Km2) anual da Amazônia Legal: 

 

Figura2-Taxa de desmatamento anual na Amazônia Legal 

 

Fonte: Adaptação INPE (PRODES) 

 

Apesar de observar-se queda no desmatamento a partir de 2005, o que 

logicamente, por consequência provocou uma queda nas emissões dos gases de feito 

estufa, os setores relacionados à agropecuária e mudança no uso da terra e florestasainda 
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são responsáveis por mais da metade das emissões anuais dos GEE no Brasil, e este fato 

tem relação direta com a estrutura fundiária na região. Além disto, observa-se já a partir 

de 2013, e repetido em 2015, uma certa tendência de aumento na taxa de desmatamento. 

Em dezembro de 2015 ocorreu a COP21, em Paris, na qual foi ratificado 

pelos 195 países partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), e pela União Europeia, o documento chamado Acordo de Paris, 

considerado um avanço significativo no combate aos efeitos das mudanças climáticas, 

pois, pela primeira vez, houve consenso e foi assumido o compromisso na realização de 

esforços para que o aquecimento global não ultrapasse o limite de 2ºC, buscando-se 

ainda  limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais 

(CONFERENCE OF THE PARTIES, 2015). 

 

 

3 DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA 
Prado Júnior (1979) apontava em 1960 as mazelas provocadas pela 

concentração fundiária que sempre marcou a economia agrária brasileira, e quando 

observa-se hoje, mais de quarenta anos depois, que os conflitos em razão da posse da 

terra no rural ainda são frequentes, só se pode concluir, respeitados outros juízos, que o 

Brasil ainda não saldou essa dívida social. 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra – CPT (2014) os dados de 2014 

mostram a continuidade deconflitos por terra no Brasil, em patamares semelhantesaos 

dos anos anteriores com 1.018 ocorrências, e relativamente aos casos extremos de 

violência, a região Norte liderou com folga as estatísticas de assassinatos no período 

estudado (de 1985 a 2014), com 775 vítimas ou 40% do total.  

Nakatani, Faleiros e Vargas (2012) afirmam que possivelmente o Brasil seja 

o único “grande” país que passou por um profundo e complexo processo de crescimento 

e desenvolvimento econômico sem realizar substanciais mudanças na questão da 

propriedade fundiária. Neste mesmo matiz Pasquiset al (2005) esclarecem que após 40 

anos de colonização o Brasil ainda ocupa o segundo lugar no ranking mundial de 

concentração de terra, 49% das terras rurais estãoconcentradas nas mãos de apenas 1,4% 

dos proprietários rurais, 53% dos estabelecimentos rurais possuem menos de 10 ha e 

somam menos de2,7% das áreas cultiváveis, havendo ainda mais de 5 milhões 

defamílias de sem-terra. 
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Foi no Brasil do pós-guerra que se desenvolveu o discurso teórico e político 

favorável à reforma agrária, discurso ao qual se contrapôs o da modernização técnica da 

agropecuária que prevaleceu após o golpe militar de 1964 (DELGADO, 2005). 

A região amazônica é de colonização recente, sendo que até meados da 

década de 60, oitenta e sete por cento do total de terras registradas pelo IBGE eram de 

matas e terras incultas, eram exploradas por milhares de caboclos e ribeirinhos que 

viviam do extrativismo vegetal e animal (LOUREIRO e PINTO, 2005). 

A partir da criação do INCRA em 1970, o foco da reforma agrária se 

deslocou da promoção da mudança da estrutura fundiária nos locais de conflito já 

existentes, ou seja, reforma agrária sobre terras particulares, para a abertura de novas 

áreas de ocupação, com a distribuição de terras públicas em territórios ainda 

inabitados(TOURNEAU e BURSZTYN, 2010). 

Com isso a região norte tornou-se a fronteira a ser ocupada e, conforme 

Lima e Pozzobon (2005), com o financiamento por parte do governo militar de projetos 

agropecuários que estabeleceram um processo contínuo de formação de extensas glebas 

privadas no interior da Amazônia, trazendo graves consequências sociais e ambientais 

para a região, poisa expansão da fronteira capitalista tinha como base a destruição da 

cobertura vegetal. 

Durante os anos setenta concediam-se títulos sobre seis hectares para cada 

hectare de floresta desmatada, num processo de substituição ecológica fundado no 

desmatamento e na formação de pastagens cultivadas, processo este que correspondia à 

lógica da floresta significando área desocupada, vazio demográfico e 

subdesenvolvimento (LIMA ePOZZOBON, 2005). 

Tal lógica não se limitou à região norte, também o centro-oeste brasileiro 

passou por essa situação, à custa do bioma do cerrado brasileiro.Conforme concluem 

Farias e Zamberlan (2013), a modernização da produção agrícola foi uma marca da 

década de 1970, e esse processo foi largamente favorecido por programas e incentivos 

públicos. A região Centro-Oeste cresceu em relevância na economia nacional, mas a 

concentração das políticasno incentivo da produção de produtos agrícolas exportáveis, 

denota a ausência de preocupação com os aspectos sociais, como a concentração de 

renda, o êxodo rural e o desemprego, e por consequência com o desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente. 
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A tabela3, extraída do Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE, dá 

a noção da manutenção da concentração agrária no Brasil ao longo dos anos medida 

pelo índice de Gini: 

 

 

 

Tabela 3 -Evolução do Índice de Gini, segundo as Unidades da Federação - 

1985/2006 

Unidades da 

federação 

Evolução do Índice de Gini 

1985 1995 2006 

Brasil 0,857 0,856 0,872 

Rondônia 0,655 0,765 0,717 

Acre 0,619 0,717 0,716 

Amazonas 0,819 0,808  0,837 

Roraima  0,751 0,813 0,664 

Pará  0,827  0,814  0,822 

Amapá  0,864  0,835  0,852 

Tocantins  0,714  0,726  0,792 

Maranhão  0,923  0,903  0,864 

Piauí  0,896  0,873  0,855 

Ceará  0,815  0,845  0,861 

Rio Grande do Norte  0,853  0,852  0,824 

Paraíba  0,842  0,834  0,822 

Pernambuco  0,829  0,821  0,825 

Alagoas  0,858  0,863  0,871 

Sergipe  0,858  0,846  0,821 

Bahia  0,84  0,834  0,840 

Minas Gerais 0,77   0,772  0,795 

Espírito Santo  0,671  0,689  0,734 

Rio de Janeiro  0,815  0,79  0,798 

São Paulo 0,77  0,758  0,804 

Paraná  0,749  0,741  0,770 

Santa Catarina  0,682  0,671 0,682 
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Rio Grande do Sul  0,763  0,762 0,773 

Mato Grosso do Sul  0,86  0,822 0,856 

Mato Grosso  0,909  0,87 0,865 

Goiás  0,766  0,74 0,776 

Distrito Federal  0,767  0,801 0,818 

Fonte: Adaptação de IBGE, Censo Agropecuário 1985/2006. 

 

Balsan (2006) aduz quea grande propriedade foi privilegiada e se impôs 

como modelo socialmente reconhecido, tendo recebido estímulos expressos na política 

agrícola, em detrimento da agricultura familiar que sempre ocupou um lugar secundário 

e subalterno na sociedade brasileira. 

Para Oliveira (2001)a chamada modernização da agricultura brasileira na 

década de setenta, ao invés de transformar latifundiários em empresários capitalistas, 

transformou os capitalistas industriais e urbanosem proprietários de terralatifundiários, 

essa fusão foi lastreada pela política de incentivos fiscais da Sudene e da Sudam, 

fazendo com que os capitalistas urbanos tenham se tornado os maiores proprietários de 

terra no Brasil, possuindo áreas com dimensões nunca registradas na história da 

humanidade. 

 

 

3.1 A RELAÇÃO QUESTÃO FUNDIÁRIA X EMISSÃO DE GEE NA 

AMAZÔNIA LEGAL 
Conforme Castro (2007), desde que se iniciou a colonização da região 

amazônica até 1978 o desmatamento tinha atingido cerca de 15,3 milhões de hectares da 

floresta; de 1978 a 1988, atingiu 37,8 milhões de hectares e em 1990, chega a 41,5 

milhões de hectares e, a cada ano, são devastados milhões de hectares, segundo a 

tendência do avanço da pecuária e da agricultura intensiva. 

Segundo dados coletados por Lawsonetal. (2010), para a ONG Americana 

Forest Trends,as emissões causadas pela conversão ilegal de florestas tropicais para 

agricultura comercial de larga escala, entre os anos 2000 e 2012,contribuíram com a 

emissão média de 1,47 gigatoneladas de CO2 por ano, o que equivale a um quarto das 

emissões anuais de combustíveis fósseis da União Europeia. 
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Quando se fala em conversão ilegal de florestas tropicais é sintomática a 

associação deste fenômeno com situações fundiárias ilegais e sem controle do Estado, e 

na Amazônia, conforme alerta Margulis (2003), a economia agropecuária se beneficia 

de ganhos indiretos em razão de vários fatores como a regularização fundiária precária, 

grilagem de terras públicas, contratação de mão de obra irregular e do processo 

permanente de abertura de novas áreas de floresta por posseiros e pequenos agricultores 

a baixos custos, preparando o terreno para os investimentos mais rentáveis que vem na 

sequência. 

Ludewigsetal. (2009) esclarecem que uma característica dos assentamentos 

na região amazônica é a alta rotatividade dos lotes, em face da falta de condições 

oferecidas pelo estado (INCRA) para que os colonos lá se fixem, o que acaba por 

provocar uma reconcentração da terra, havendo ainda uma correlação entre rotatividade 

e desmatamento. 

Tem-se ainda o estudo de Sant’Anna e Young (2010) que fez a correlação 

entre os conflitos rurais e desmatamento na fronteira amazônica, no qual, segundo os 

autores, o fato de se privilegiar a ocupação de terras devolutas na fronteira amazônica 

deveria ser fator de facilitação da ocupação da terra e, por consequência, de se evitar a 

violência rural, entretanto, a disputa pelos direitos de propriedade não estabelecidos de 

forma adequada na região levam a predominância dos grupos com maior poder 

econômico e político no acesso aos títulos de posse, o que leva a episódios de 

confrontos entre estes grupos e posseiros e estes últimos, uma vez expulsos são 

obrigados se deslocarem em direção à floresta, desmatando e abrindo novas terras. 

 

 

4 CONCLUSÕES. 
Como resposta à questão proposta neste artigo, os dados trazidos no 

presente estudo revelam que existe uma relação direta entre a histórica e não resolvida 

questão fundiária e os números elevados de emissões de gases de efeito estufa 

associados ao setor agropecuário brasileiro, principalmente em relação ao 

desmatamento florestal com a mudança do uso da terra e para produção de pastagens 

para a pecuária, o que denota a impossibilidade de uma transição do Brasil para uma 

economia de baixo carbono sem o enfrentamento e solução desta questão. 
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Isso se mostra mais claro na dinâmica do avanço sobre a fronteira 

amazônica, na qual o modelo de reforma agrária adotado tem produzido distorções e 

conflitos sociaisque levam a reconcentração da terra, desmatamentos e a expulsão de 

colonos que, por consequência avançam mais sobre a fronteira agrícola. 

Tudo isto leva a crer que ainda há muito o que ser feito em termos de 

qualidade de reforma agrária no Brasil, não apenas em quantidade, pois não basta a 

concessão do lote sem que se dê um mínimo de condições para que o colono consiga se 

fixar e produzir adequadamente, sendo necessário ainda que se deem incentivos para 

que se produza de forma sustentável. 

Para Sawyer (2009) está na agricultura familiar a solução para se ter 

paisagens produtivas sustentáveis e multifuncionais com escala regional, pois a 

produção familiar policultural, agroextrativista e/ou agroecológica, tem o potencial de 

manter em escala necessária os ciclos de água, biodiversidade e carbono (ABC), em 

áreas naturais ou recuperadas, tendo ainda o potencial de aumentar o custo da mão de 

obra para o desmatamento, reduzindo sua viabilidade econômica. 
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RESUMO 
A política agrícola no Brasil, no aspecto socioprodutivo, tem sido fomentada pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) o qual prevê a aquisição por parte 
dos municípios, dos gêneros alimentícios oriundos da produção rural em regime 
familiar. Assim, o estudo teve como objetivo analisar a viabilidade financeira e os riscos 
relacionados às mudanças climáticas, no fornecimento de hortaliças provenientes da 
agricultura familiar para as escolas públicas do município de Quatro Barras, Paraná, Sul 
do Brasil. Metodologicamente, realizou-se um estudo de caso através de pesquisa de 
dados disponibilizados no Portal da Transparência do município, realização de 
entrevistas não estruturadas e utilização da metodologia multi-índice para mensuração 
dos riscos associados a este agronegócio. Os resultados demonstram um valor presente 
líquido de R$ 36.138,42, com uma TIR de 28,55% (considerando a TMA de 7,08%); 
IBC de 2,17, o que resultou o ROIA de 8,06%; tempo de 3 anos, 2 meses e 10 dias no 
Payback simples e, um Payback descontado de 3 anos, 9 meses e 18 dias, com índices 
de 0,19 e 0,75, respectivamente. Verificou-se também um baixo Risco de Gestão (0,2) e 
um médio Risco de Negócio (0,4), que influenciado pelas alterações climatológicas, em 
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especial pelo aumento das chuvas, demonstra tendência a agravamento. Os resultados 
trazem um grau de comprometimento da receita de 0,24. O estudo também indicou que 
em nível nacional, o agronegócio tem contribuído para a contenção dos índices da 
inflação e o equilíbrio da balança comercial. No Paraná, a participação das olerícolas 
representa o montante de R$ 2,88 bilhões, cerca de 6% da produção agropecuária 
estadual. A conclusão revela a viabilidade do agronegócio, benefícios na geração de 
empregos no campo e o fomento ao desenvolvimento econômico urbano-regional, mas 
demonstra um risco de negócio médio em função das mudanças climáticas observadas 
nos últimos anos. 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Hortaliças; Merenda Escolar; Metodologia 
Multi-índice. 
 

1 INTRODUÇÃO   

A atividade de cultura do solo para produção de vegetais e/ou criação de 

animais, remonta à aproximadamente 10.000 a.C.. Uma prática que ao longo dos anos 

sofreu transformações nos ritmos de cultivo, métodos, técnicas, passando a ser 

entendida como a artificialização de um espaço natural (ALMEIDA, 2015) destinado a 

garantir a sobrevivência. Comporta, além do espaço físico, clima, mão de obra e o fator 

econômico, que engloba o valor da terra e as tecnologias aplicadas à produção agrícola.  

Das atividades atreladas à agricultura, destaca-se a de hortaliças, comumente 

chamadas de verduras e legumes, propícias ao consumo humano, que podem ser 

cultivadas em grandes extensões de terra ou em pequenas propriedades, estas últimas, 

atributo da agricultura familiar, decorrente das unidades agrícolas assentadas nas 

relações de parentesco e de herança (SCHNEIDER, 2003).  

O traço fundamental que distingue um agricultor familiar dos demais 

investidores em plantio de hortaliças é o de que estes se estabelecem no efetivo 

comércio em larga escala e, aquele, preconiza um exercício característico de famílias 

que se dedicam à prática de atividades no meio rural, possuindo área de até quatro 

módulos fiscais1 nos quais a mão de obra, a renda, o gerenciamento do estabelecimento 

e empreendimentos são realizados pela própria família (HEBERLÊ, 2014).  

A agricultura familiar vem ganhando visibilidade em âmbito nacional, posto que 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), regulamentado pela Lei nº 

                                                           
1 Módulos fiscais são unidades de medida agrária expressas em hectares que dependendo do município 
podem variar de 5 a 110 hectares. No município alvo desse estudo um módulo fiscal corresponde a 12 
hectares (HEBERLÊ, 2014). 
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11.947, de 16 de junho de 2009, determina que, no mínimo, 30% do valor repassado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação 

escolar sejam destinados à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar (BRASIL, 2009).  

O objetivo do referido programa, ao estimular a agricultura familiar, é o de 

afirmação da identidade, redução da pobreza e da insegurança alimentar no campo, 

reorganização de comunidades, incentivo à organização e associação das famílias 

agricultoras, fortalecimento do tecido social, dinamização das economias locais, 

ampliação da oferta de alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar 

(MELÃO, 2012).  

Dessa maneira, a compra institucional de produtos advindos da agricultura 

familiar é parte de um procedimento que reconhece a necessidade de propor uma forma 

de produção de alimentos, a qual atenda às demandas nutricionais da população 

estudantil e garanta a evolução social e econômica dos agricultores familiares, a partir 

de cadeias curtas de produção e comercialização de alimentos, amparadas pela 

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (FNDE, 2013).  

Neste contexto, insere-se a seguinte problemática: existe viabilidade financeira 

para o fornecimento de hortaliças provenientes da agricultura familiar às escolas do 

município de Quatro Barras, Paraná, sul do Brasil? 

A pesquisa em questão justifica-se pela necessidade de atendimento da 

prescrição estatal de aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar 

diretamente da agricultura familiar e assenta-se na ausência de participação de 

agricultores familiares nos procedimentos licitatórios, sob a alegação de inviabilidade 

do investimento.  

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Na busca pela resolução do questionamento desta pesquisa, fez-se um estudo de 

caso que, na concepção de Prodanov e Freitas (2013, p. 56) “consiste em coletar e 

analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade, a fim de estudar aspectos variados”, que serão individuados 

qualitativamente ou quantitativamente, de forma organizada e estruturada, a fim de 

obter dados e informações significativas para o estudo. 
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2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A construção do artigo iniciou com uma pesquisa documental, na qual foi 

realizado levantamento dos aspectos gerais do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. Apurada a necessidade legalmente fixada de que no mínimo 30% do valor 

repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) devem ser destinado a compra de gêneros 

alimentícios provenientes da agricultura familiar, levantou-se junto a entidade 

executora, neste caso a Prefeitura Municipal de Quatro Barras, as aquisições realizadas 

em atendimento ao referido programa. Para fornecimento de itens da merenda escolar, 

no ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Quatro Barras realizou o Procedimento 

Licitatório/Chamada Pública nº 02/2014 – PMQB contando com a participação dos 

agricultores familiares locais. Já, no ano de 2015, realizou-se o Processo Licitatório 

Pregão Eletrônico nº 11/2015 e para o qual não houve participação da referida 

população. Coletadas as informações, buscaram-se dados quantitativos necessários ao 

cálculo da análise de viabilidade financeira para produção dessas hortaliças a serem 

destinadas à merenda escolar no programa agricultura familiar no município de Quatro 

Barras. Para tanto, entrevistou-se o ex-presidente da extinta Cooperativa local 

responsável pela agricultura familiar, os agentes locais do Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e produtores agrícolas que cultivam em 

regime familar.  

Além disso, foram coletados dados de aplicações financeiras em bancos 

comerciais do Brasil, para cálculo da TMA do projeto. Também, foram realizadas 

pesquisas exploratórias para orçar os gastos com o cultivo de hortaliças e se 

identificaram as receitas incrementais e/ou gastos decrementais, por ocasião do cultivo 

de hortaliças. Assim, as informações necessárias para suportar este estudo foram obtidas 

de consultas diretas feitas a pesquisadores da área, lideranças do setor e produtores 

rurais de Quatro Barras.  

Os preços da produção agrícola expressam os praticados no mercado e 

estruturaram-se nas informações fornecidas pelo Manual Técnico de Olericultura 

produzido pela Emater. Para cálculo das receitas a base de valores utilizada foi a 

constante dos contratos firmados em decorrência do Processo Licitatório Pregão 

Eletrônico nº 11/2015 – PMQB (QUATRO BARRAS, 2015).  
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Projetou-se, então, o fluxo de caixa, calcularam-se os indicadores de viabilidade 

e, por fim, ilustrados os indicadores da metodologia multi-índices. A próxima seção 

delineará o corpus e contextualizará o munícipio de Quatro Barras, fonte desta pesquisa. 

 

2.2 AMOSTRA DA PESQUISA 

Na definição da população da pesquisa, foram consideradas as propriedades de 

pequeno porte cadastradas junto à extinta Cooperativa de Agricultores do município de 

Quatro Barras que possuem registro na Emater e que, por conta de suas características, 

nos termos dos conceitos e classificações trazidos pela Lei nº 11.366/2006, são 

fornecedores individuais, proprietários da terra, mão de obra familiar e a renda 

vinculada ao próprio estabelecimento, perfil necessário para participar do programa 

nacional de alimentação escolar. Os agricultores familiares quatro barrenses exploram a 

cultura de folhosos, como couve-manteiga, alface, chicória, almeirão, e em menor 

quantidade brócolis, couve-flor, vagem, cenoura, beterraba e tomate. No intuito de 

apuração e delimitação da pesquisa, coletou-se junto aos agentes da Emater uma escala 

de produção, referente ao ano de 2014, em que são evidenciadas espécies de hortaliças e 

quantidades fornecidas à merenda escolar por meio do Programa Alimentação Escolar, 

ao Município de Quatro Barras, conforme a Tabela 1: 

Tabela 1: Espécies de hortaliças e quantidades fornecidas à merenda escolar  

  
Produtor 1 

(Kg) 
Produtor 2 

(Kg) 
Produtor 3 

(Kg) 
Produtor 4 

(Kg) 
Produtor 5 

(Kg) 
 
 

TOTAIS 
(Kg) 

Alface 536  134     670 

Brócolis 368 184      552 

Couve-flor 288 81   55   424 

Abobrinha 333       333 

Cenoura 295 663     20 978 

Beterraba 500 260      760 

Chuchu 335       335 

Pepino 391 117      508 
Couve-
manteiga - 84   108  268 460 

Cebolinha  231   52  147 430 

Salsinha  211   122  97 430 
Repolho 
verde   296  263  179 738 

Chuchu     156  157 313 
Fonte: Os autores, 2015. 
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Ao relacionar as informações sobre hortaliças fornecidas pelos produtores locais 

e constantes da tabela 01, contrapondo-as com as que compõem o cardápio da merenda 

escolar e as elencadas pela Emater como principais cultivos no Estado do Paraná, 

elegeram-se, para o presente estudo, a abobrinha, a alface, a beterraba, a cenoura, o 

chuchu, a couve-flor, o pepino e o repolho, uma vez que fazem parte destas três relações 

abordadas.  

Assim, as hortaliças analisadas neste estudo seguem a prerrogativa de 

preencherem os seguintes atributos: (i) compor lista de aquisições para a merenda 

escolar constante do Processo Licitatório - Pregão Eletrônico nº 11/2015 – PMQB 

(QUATRO BARRAS, 2015b); (ii) encontraram-se elencadas pela Emater como 

principais cultivos no Estado do Paraná; e (iii) já ser objeto anterior de fornecimento à 

Prefeitura Municipal de Quatro Barras, no ano de 2014, por meio da seleção realizada 

no Processo Licitatório – Chamada Pública nº 02/2014 – PMQB (QUATRO BARRAS, 

2014).  

 

2.2.1 Caracterização do município selecionado para a pesquisa 

A pesquisa foi realizada no sul do Brasil, estado do Paraná, no município de 

Quatro Barras. Esse espaço geográfico é atravessado pela Serra do Mar, trecho da Mata 

Atlântica e, dispõe de potencial hidrográfico provido pela Bacia do Ribeira e Bacia do 

Iguaçu, tornando-se principal fornecedor de água para a Região Metropolitana de 

Curitiba, agregando importante necessidade de preservação ambiental. 

Assim, grande parte do território quatrobarrense possui limitação de potencial 

construtivo em decorrência da impossibilidade de adensamento demográfico, 

denotando-se facilmente a presença de lotes com modulos de 2,5 a 20 mil metros 

quadrados (QUATRO BARRAS, 2000), fato que viabiliza a existência de módulos 

rurais e por consequência de produtores de pequeno porte e que se enquadram no 

conceito de agricultor familiar (QUATRO BARRAS, 2000; QUATRO BARRAS, 

2014).  

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2011), o município conta com 19.851 habitantes. Quanto à populacao em idade escolar, 

no ano de 2014, foram registradas 2.837 estudantes, distribuidos em 7 (sete) escolas da 

rede municipal, das quais seis recebem quatro refeições diárias e uma recebe somente 
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uma única refeição-dia. Foram destinados à aquisição de merenda escolar a quantia de 

R$ 1.380.282,24, dos quais R$ 209.253,38 proveniente de recursos do FNDE 

(QUATRO BARRAS, 2015a).  

Conforme dados da Emater, o município conta com cerca de 300 produtores, 

destes 180 são assistidos por esta entidade, com orientação e visitação constante.  

Os produtores que forneceram produtos ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar para as escolas municipais, no ano de 2014, foram em número de 10 (dez), 

sendo que destes cinco forneceram hortaliças em regime de agricultura familiar e os 

outros cinco forneceram pães, mel e caqui. No próximo tópico exploram-se os 

resultados da pesquisa das culturas de hortaliças constituintes do corpus desta pesquisa. 

 

3 RESULTADOS DA PESQUISA 

A pesquisa elaborada para o presente caso demonstrou os itens necessários para 

o plantio, colheita e fornecimento de hortaliças para a merenda escolar no programa 

agricultura família no município de Quatro Barras/PR, bem como as receitas que podem 

advir do agronegócio.  

Assim, os dados da pesquisa são segregados em investimentos, custos, receitas 

fluxo de caixa e indicadores de viabilidade, conforme segue. 

 

3.1 INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

As entrevistas realizadas apontaram como maquinário e implementos agrícolas 

necessários para cultivo das hortaliças na escala fornecida para a merenda escolar, os 

itens relacionados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Máquinas e Implementos Agrícolas necessários para o plantio das 
hortaliças. 

Categoria Produto Quant. Total 
do item 

 
 
 

Vida 
útil 

(anos) 
Implementos 
Agrícolas Pulverizador de pressão manual 20 l 1 R$ 229,90  5 

Implementos 
Agrícolas 

Mangueira trançada para jardim com 
30 metros 1 R$ 51,79  5 

Implementos 
Agrícolas Rastelo de ferro 2 R$ 43,74  10 

Implementos 
Agrícolas Pá quadrada – 290 x 250 mm 2 R$ 48,56  5 

Implementos 
Agrícolas Carrinho mão 2 R$ 214,90  5 

Implementos 
Agrícolas 

Pá de bico e com terminação ‘y’ 
metálica 2 R$ 68,06  5 

Implementos 
Agrícolas Ancinho 2 R$ 71,80  5 

Máquinas Agrícolas Sulcador 1 R$ 1.015,00  15 

Implementos 
Agrícolas Cavadeira articulada 2 R$ 107,74  5 

Máquinas Agrícolas 
Microtrator (motocultivador) potencia 
9,0 cv; com enxada rotativa e carreta 

agrícola 
1 R$ 25.000,00  10 

Acondicionamento Caixa plástica hortifrúti 55x34 mm 30 R$ 639,00   

TOTAL   R$ 27.490,49   
Fonte: os autores, 2015. 

Denota-se da análise à Tabela 2, que os investimentos montam a quantia de R$ 

27.490,49. Relacionados os maquinários e implementos agrícolas, o próximo tópico 

refere-se aos custos de produção de cada hortaliça. 

 

3.2 CUSTOS ENVOLVIDOS NO PLANTIO E COLHEITA DA HORTALIÇA 

Para efetuar o cálculo do plantio das hortaliças, relacionadas neste estudo, foram 

levantados os dados dos insumos, do preparo do solo e plantio, dos tratos culturais e 

fitossanitários e da colheita para um hectare2. Os resultados encontram-se expressos nas 

                                                           
2 É pertinente considerar que os agricultores, foco dessa pesquisa, são proprietários ou possuidores das 
terras em que plantam e utilizam na irrigação água proveniente de nascentes, tornado desnecessário 
mensurar o valor destas. 
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Tabelas 3 a 5. Todos os custos traduzidos em referidas tabelas foram retirados das 

informações constantes do Manual Técnico de Olericultura da Emater 

(HAMERSCHMIDT, 2013) e atualizados até agosto/2015 pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) e os valores encontram-se expressos na moeda nacional 

– Reais (R$). 

 

Tabela 3: Cultura da Abobrinha, da Alface e da Beterraba. 

DESCRIÇÃO ABOBRINHA ALFACE BETERRABA 
Quantidade 20.000 kg 22.000 Kg 29.000 kg 
Valor Unitário 4,52 4,98 2,87 
RECEITAS 90.400.00 109.450,00 83.230,00 
Total de Receitas 90.400,00 109.450,00 83.230,00 
CUSTOS VARIÁVEIS   

 
  

Total de sementes e mudas 598,65 1.759,50 1.133,26 
Total de fertilizantes 2.776,48 4.246,01 3.877,09 
Total de agrotóxicos 711,98 268,53 219,26 
Total de serviços manuais 6.651,72 8.868,96 8.129,88 
Total serviços tração animal 394,18 - - 
Total serviços mecanizados 936,17 1.231,80 665,17 
Total de outros insumos 2.466,06 6.617,72 3.414,55 
Total de custos variáveis 14.535,24 22.992,53 17.433,21 
Renda bruta (R$/ha) 90.400,00 109.450,00 83.230,00 
Custo variável (R$/ha) 14.535,24 22.992,53 17.439,21 
Margem bruta (R$/ha) 75.864,76 86.457,47 65.790,79 
Renda bruta (R$/kg) 4,52 4,98 2,87 
Custo variável (R$/kg) 0,73 1,05 0,6 
Margem bruta (R$/kg) 3,79 3,93 2,27 

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 
Da cultura da abobrinha o demonstrativo da receita perfaz uma soma de R$ 

90.400,00 extraídos da plantação de um hectare, tendo, em quilos, uma renda bruta de 

R$ 4,52 e um custo variável de R$ 0,73, com uma margem bruta de R$ 3,79. Da cultura 

da alface, denota-se uma receita maior que a expressa na cultura da abobrinha, 

importando a quantia de R$ 109.450,00 extraídos da plantação de um hectare, tendo, em 

quilos, uma renda bruta de R$ 4,98 e um custo variável de R$ 1,05, o que resulta em 

uma margem bruta de R$ 3,93. Na cultura da beterraba, tem-se a quantia de R$ 

83.230,00 extraídos da plantação de um hectare, com renda bruta de R$ 2,87 e um custo 
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variável de R$ 0,60, o que resulta em uma margem bruta de R$ 2,27. A Tabela 4 aborda 

as culturas da cenoura, do Chuchu e da Couve-flor. 

 

Tabela 4: Cultura da Cenoura, do Chuchu e da Couve-flor. 

DESCRIÇÃO CENOURA  CHUCHU COUVE-FLOR 
Quantidade 31.000 kg  42.000 Kg 34.000 Kg 
Valor Unitário 1,58  2,05 4,00 
RECEITAS 48.980,00  86.100,00 136.000,00 
Total de Receitas 48.980,00  86.100,00 136.000,00 
CUSTOS VARIÁVEIS        
Total de sementes e mudas 1.552,07  73,91 675,03 
Total de fertilizantes 4.135,77  3.443,50 4.268,80 
Total de agrotóxicos 445,91  179,84 352,29 
Total de serviços manuais 10.100,76  7.760,34 5.543,10 
Total de serviços tração animal -  - 1.872,34 
Total de serviços mecanizados 1.231,80  640,54 640,54 

Total de outros insumos 3.650,32  14.596,58                                            
-  

Total de Receitas 21.116,62  26.694,71 13.352,10 
Renda bruta (R$/ha) 48.980,00  86.100,00 136.000,00 
Custo variável (R$/ha) 21.116,62  26.694,71 13.352,10 
Margem bruta (R$/ha) 27.863,38  59.405,29 122.647,90 
Renda bruta (R$/kg) 1,58  2,05 4 
Custo variável (R$/kg) 0,68  0,64 0,39 
Margem bruta (R$/kg) 0,9  1,41 3,61 

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 
A cenoura plantada em um hectare importa em receita R$ 48.980,00, e renda 

bruta de R$1,58 ao quilo, com custo variável de R$ 0,68 e margem bruta de R$ 0,90 ao 

quilo. Já, o chuchu cultivado em um hectare gera, ao quilo, uma renda bruta de R$ 2,05, 

custo variável de 0,64 e margem bruta de R$ 1,41. Esta hortaliça totaliza uma receita de 

R$ 86.100,00. A couve-flor apresenta a receita de maior expressividade dentre as 

analisadas neste estudo, um valor de R$ 136.000,00 por hectare de cultivo. A renda 

bruta é de R$ 4,00 ao quilo, com custo variável de R$ 0,39 e margem bruta de R$ 3,61 

ao quilo. A Tabela 5 aborda a cultura do pepino e do repolho. 
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Tabela 5: Cultura do Pepino e do Repolho. 

DESCRIÇÃO CHUCHU COUVE-FLOR 
Quantidade 42.000 Kg 34.000 Kg 
Valor Unitário 2,05 4,00 
RECEITAS 86.100,00 136.000,00 
Total de Receitas 86.100,00 136.000,00 
CUSTOS VARIÁVEIS     
Total de sementes e mudas 73,91 675,03 
Total de fertilizantes 3.443,50 4.268,80 
Total de agrotóxicos 179,84 352,29 
Total de serviços manuais 7.760,34 5.543,10 
Total serviços tração animal - 1.872,34 
Total serviços mecanizados 640,54 640,54 
Total de outros insumos 14.596,58                                            -    
Total de Receitas 26.694,71 13.352,10 
Renda bruta (R$/há) 86.100,00 136.000,00 
Custo variável (R$/há) 26.694,71 13.352,10 
Margem bruta (R$/há) 59.405,29 122.647,90 
Renda bruta (R$/kg) 2,05 4 
Custo variável (R$/kg) 0,64 0,39 
Margem bruta (R$/kg) 1,41 3,61 

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 
Em contraponto, o pepino apresenta a receita de menor expressividade, 

totalizando R$ 39.300,00 por hectare com renda bruta de R$ 1,31, custo variável de R$ 

0,85 e margem bruta de R$ 0,46 ao quilo. Por fim, o repolho concede ao agricultor uma 

margem bruta de R$ 0,60 ao quilo, custo variável e renda bruta de R$ 0,36 e R$ 0,96 ao 

quilo, respectivamente. Esses valores em um hectare de cultivo de repolho importam em 

receita de R$ 42.240,00. 

Elaborados os valores totais de plantio em um hectare, a Tabela 6 apresenta 

cálculo de custo proporcional aos quilogramas fornecidos por meio do Processo 

Licitatório – Chamada Pública nº 02/2014 – PMQB (QUATRO BARRAS, 2014): 
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Tabela 6: Custo proporcional – hortaliças fornecidas. 

Hortaliça Quilogramas totais fornecidos por 
meio do Processo Licitatório 

Preço de produção 
por kg (R$) 

(tabelas 4 a 11) 

Custo proporcional  
de produção (R$) 

Abobrinha 333 0,73 243,09 

Alface 670 1,05 703,5 

Beterraba 760 0,6 456 

Cenoura 978 0,68 665,04 

Chuchu 648 0,64 414,72 

Couve-flor 424 0,39 165,36 

Pepino 508 0,85 431,8 

Repolho verde 738 0,36 265,68 

TOTAL 5059 kg  R$ 3.345,19 

Fonte: os autores, 2015. 

Na próxima etapa, foram analisadas as receitas. Os preços praticados para fins 

deste cálculo, conforme já amparado na metodologia, foram extraídos do Processo 

Licitatório - Pregão Eletrônico nº 11/2015, realizado pelo Município de Quatro Barras 

(QUATRO BARRAS, 2015b).  

 

3.3 RECEITAS E FLUXO DE CAIXA 

O certame resultou no Contrato de Fornecimento nº 69/2015, datado de 01 de 

junho de 2015, com a empresa Rede Compre Bem Eireli EPP, e no Contrato 67/2015, 

datado de 01 de junho de 2015, com a empresa Alecrim Com. de Produtos 

Hortifrutigranjeiros Ltda., ambos com vigência de 365 dias e que possuem como objeto 

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda 

escolar (QUATRO BARRAS, 2015b). A Tabela 7 resume os dados e preços praticados 

no processo licitatório em questão: 

Tabela 7: Preços praticados no procedimento licitatório de aquisição 2015. 
Descrição Unidade Quantidade Valor 

unitário 
Valor total 

Abobrinha  Kg 2.800 4,52 12.656,00 
Alface  Unidade 4.000 1,99 7.960,00 
Beterraba  Kg 3.600 2,87 10.332,00 
Chuchu Kg 2.500 2,05 5.125,00 
Couve-flor Kg 5.300 4,00 21.200,00 
Cenoura Kg 4.100 1,58 6.478,00 
Pepino  Kg 3.000 1,31 3.930,00 
Repolho verde Kg 2.400 1,44 3.456,00 
Fonte: os autores, 2015. 
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A partir das informações estabelecidas nas tabelas anteriores, a etapa seguinte 

efetua o cruzamento dos dados para fins de apuração da receita, expressos na Tabela 8, 

que se segue: 

Tabela 8: Expectativa de receita advinda da comercialização de hortaliças 

Hortaliça Quilogramas totais fornecidos 
por meio do Processo Licitatório 

Preço de 
venda (kg) Receita Anual 

Abobrinha 333 4,52 1505,16 
Alface 670 4,98 3336,6 
Beterraba 760 2,87 2181,2 
Cenoura 978 1,58 1545,24 
Chuchu 648 2,05 1328,4 
Couve-flor 424 4,00 1696 
Pepino 508 1,31 665,48 
Repolho 738 0,96 708,48 

 
5059 

 
R$ 12.996,56 

Fonte: os autores, 2015. 
 

Os resultados apresentados na Tabela indicam que da comercialização das 

hortaliças obtém-se uma receita de R$ 12.996,56, anual. Esta projeção concerne às 

receitas advindas da comercialização das hortaliças à Prefeitura Municipal de Quatro 

Barras para comporem itens do cardápio da merenda escolar. Assim, a Tabela 9 detalha 

o fluxo de caixa: 

Tabela 9: Fluxo de Caixa 

Ano Investimento  Custo 
Operacional 

 
 

Fornecimento das 
hortaliças (kg) Receita Fluxo de caixa 

0 R$ 27.490,49  3345,19  5059  -R$ 30.835,68 
1   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
2   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
3   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
4   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
5 R$ 792,75  3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 8.858,62 
6   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
7   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
8   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
9   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 
10   3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

Fonte: os autores, 2015. 
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É prática comum o agricultor efetuar as compras e pagá-las quando da venda da 

produção. Diante disso, de forma a simplificar a análise na composiçao do fluxo de 

caixa, supõe-se que as entradas financeiras anuais e as saídas se deem no mesmo 

momento. Então, a próxima seção exibe a análise de viabilidade financeira deste 

agronegócio. 

 

3.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA  

Este tópico aborda a análise de viabilidade financeira do projeto de cultura das 

hortaliças. Evidencia-se a memória de cálculos da taxa mínima de atratividade do 

negócio e, em seguida, são discutidos os indicadores de viabilidade financeira bem 

como a metodologia multi-índices. 

 

3.4.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

Há que se considerar que existem variados investimentos para atender as 

diversas classes sociais, desde o investidor precavido até o mais invasivo. Para os 

propósitos do cálculo desse estudo a remuneração dos títulos de baixo risco será 

utilizada a TMA para o fluxo de caixa projetado. 

A Figura 01 ilustra opções de investimentos disponíveis no mercado, 

considerando aplicações nos Bancos existentes no Município de Quatro Barras e da 

poupança, analisando-se o perfil destes investidores. A taxa média calculada foi de 

7,08%. Trata-se de uma variável dependente de fatores sistêmicos e conjunturais na 

manifestação de Souza e Clemente (2009). Os autores complementam que o risco 

financeiro de um projeto de investimento pode ser medido pela probabilidade da TIR 

ser menor que a TMA e apresenta-se como uma medida de risco à proximidade da TIR 

em relação à TMA. 
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           Figura 01: Rendimentos de aplicação de baixo risco. 

 
  Fonte: os autores, 2015. 

 

Pela observação da figura infere-se da média das aplicações o percentual de 

7,08% ao ano, taxa à qual foi adotada como TMA para este estudo de caso. Apurada a 

TMA o próximo estudo permeia os indicadores de viabilidade. 

 

3.4.2 Indicadores de Viabilidade e Metodologia Multi-Índices 

Foram calculados os indicadores de retorno (valor presente líquido, índice 

benefício custo e ROIA), assim como os de riscos (TMA/TIR, payback/n, risco de 

negócio, risco de gestão e grau de comprometimento da receita). As Tabelas 10 e 11 

apresentam os resultados destes indicadores 

 

Tabela 10: Indicadores de Retorno 
Indicadores de Retorno  

Valor Presente Líquido (10 anos) R$ 36.138,42 

Índice Benefício Custo (10 anos) 2,17 

ROIA (por ano) 8,06 % 

Fonte: os autores, 2015. 
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Tabela 11: Indicadores de Risco 
Indicadores de Risco  

TIR 28,55% 

TMA 7,08 % 

Índice TMA/TIR 0,24 

Índice Payback/n 0,19 simples e 0,75 descontado 

Risco de Gestão  0,2 

Risco de Negócio 0,4 

Grau de Comprometimento da Receita 0,24 

Fonte: os autores, 2015. 

Apresentadas as Tabelas de indicadores de risco e retorno, optou-se por 

evidenciar os indicadores de risco em Gráfico Radar da Metodologia Multi-índices, 

conforme apresentado na Figura 2.  

 

            Figura 02: Gráfico Radar da Metodologia Multi-índices 

 
             Fonte: os autores, 2015. 

 

Seguem algumas considerações acerca das Tabelas 10 e 11 e da Figura 2: 

a) VPL: Ao optar pelo investimento de R$ 30.835,68 na plantação de hortaliças 

para a merenda escolar no programa agricultura familiar no Município de Quatro 

Barras, os cálculos indicam a expectativa de que o produtor recupere os investimentos 

efetuados; recupere o que teria auferido se esse capital tivesse sido aplicado no mercado 
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financeiro a 7,08% a.a. e, ainda lhe sobrem, em valores monetários de hoje, a 

importância de R$ 36.138,42. O retorno provém do fornecimento de 5.059kg de 

hortaliças à merenda escolar no município de Quatro Barras para um horizonte de 10 

anos. Assim, o projeto apresenta um VPL maior que zero, o que leva a aceitá-lo como 

viável, pois isso indica que o valor do projeto de investimento hoje é maior do que o 

valor do investimento inicial, considerando o custo de oportunidade do produtor. No 

entanto, a informação do VPL é insuficiente para avaliar a importância de retorno do 

investimento, oportunidade em que também se analisam outros índices.  

b) IBC: o IBC é um indicador relativo e mede a expectativa de retorno para cada 

unidade de capital imobilizada no projeto. Para a exploração especificada neste estudo, 

a expectativa é obter R$ 2,17 (após 10 anos e em valores monetários de hoje) para cada 

R$1,00 imobilizado hoje. O IBC expressa um retorno para além daquele que se projeta 

se uma unidade de capital - R$1,00 - tivesse sido aplicada à TMA (7,08%a.a.) por 10 

anos. Desse modo, sendo superior a 1, consequentemente, o projeto é viável, pois o 

fluxo de entradas descontado é maior do que o fluxo de saídas descontado, 

considerando o custo de oportunidade do capital. A partir da apuração do IBC, pode-se 

expressar o percentual do ROIA. 

c) ROIA: estimado em 8,06% ao ano, expressa a rentabilidade a mais do que se 

teria se tivesse aplicado no mercado financeiro a 7,08% o ano. Assim, a classificação 

demonstra que, além da empresa conseguir ter uma TIR maior que a TMA, poderá 

acrescentar 8,06% de riqueza ao projeto, acima da TMA. No entanto, segundo análise 

de outros estudos, evidencia-se que a rentabilidade deste agronegócio não é robusta a 

exemplo do ROIA anual de 36% para o tomate, 19% para o alho e 16% para a uva para 

a produção de vinho (KREUZ, SOUZA, CLEMENTE, 2008). 

d) TMA/TIR: na comparação de rentabilidade do projeto com as atividades 

ligadas ao mercado financeiro, verificou-se uma TIR de 28,55% a.a., ou seja, maior que 

a TMA - 7,08% a.a. -, o correspondente a viabilidade do projeto do ponto de vista 

econômico.  

e) Pay-back: é calculado com o intuito de verificar o espaço de tempo necessário 

para que os recursos investidos sejam recuperados. Os estudos indicam 3 anos, 2 meses 
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e 10 dias no Pay-back simples, e 3 anos, 9 meses e 18 dias no Pay-back descontado. Os 

índices são de 0,19 e 0,75, respectivamente. 

f) Risco de Gestão: as entrevistas não estruturadas demonstraram que os 

agricultores quatrobarrenses são experientes com a atividade, além de contarem com o 

auxílio do instituto responsável pela assistência ao produtor rural – Emater. O risco da 

má gestão é considerado baixo – 0,2 para a produção de hortaliças. Percebe-se que parte 

dos valores baixos para este risco se justifica pelo fato de que as atividades são 

desempenhadas em regime familiar e acumulam experiências que são passadas de pais 

para filhos. 

g) Risco de Negócio: apresenta um fator de risco médio atribuído (0,4) em 

decorrência do tipo de atividade ser suscetível ao clima, sofrer influência do mercado e 

os preços modificados de acordo com a safra nacional.   

h) Grau de Comprometimento da Receita: ao avaliar a medida de risco 

operacional, infere-se um percentual de 0,24 da receita máxima que está comprometida 

com o pagamento de custos e despesas.  

 

4 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como escopo expor a viabilidade econômica da produção de 

hortaliças para fornecimento de merenda escolar no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, estudando o caso do município de Quatro Barras/PR. 

É pertinente ponderar que os estudos que abordam a produção rural geralmente 

recaem sobre grandes propriedades, baseadas na monocultura – soja, batata, milho, cana 

de açúcar, café -, sendo referenciados nos levantamentos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná 

(SEAB), predominando certa carência de análises mais criteriosas e científicas em 

relação a custos e comercialização das hortaliças em pequenas propriedades.  

Sopesando aos resultados da pesquisa constatou-se que o investimento é viável, 

tendo em vista os índices apresentados nas seções anteriores, os quais expressam um 

valor líquido de R$ 36.138,42 e uma Taxa Interna de Retorno de 28,55%, IBC de 2,17 

que resultou no ROIA de 8,06% e indicam 3 anos, 2 meses e 10 dias no Pay-back 
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simples, e 3 anos, 9 meses e 18 dias no Pay-back descontado. Os índices são de 0,19 e 

0,75, respectivamente. Apurou-se que o Risco de Gestão é baixo (0,2) e o Risco de 

Negócio médio (0.4), com um Grau de comprometimento da receita de 0,24. 

Evidenciou-se a necessidade de maior visibilidade ao Programa de fornecimento 

de merenda escolar, apresentando aos possíveis interessados uma alternativa de renda 

em decorrência da viabilidade desse agronegócio. Outro fator, diz respeito à integração 

entre comunidade escolar e o respeito à tão importante tarefa de tornar a merenda 

escolar nutrida de características locais. 

Por fim, é objeto de estudos futuros a observância da possibilidade de instalação 

de irrigação por aspersão nas propriedades que investem na agricultura familiar, 

avaliando a repercussão econômica e ambiental desse processo. 
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Resumo 

Este estudo teve por escopo analisar a Lei Complementar nº 140/2011, que 

regulamentou o artigo 23 da Constituição da República do Brasil, bem como o Decreto 

Federal 8.437/2015, com vistas a analisar os impactos do empreendimento de exploração do 

gás do folhelho no oeste do Paraná, Brasil. A edição da Lei Complementar nº 140/2011 fixou 

normas para a cooperação entre a União, os Estados e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, impondo a necessidade da 

reavaliação dos conceitos e do conteúdo da autonomia municipal relacionada à matéria. Isso 

foi feito levando em consideração o caso da possibilidade de exploração do gás não 

convencional em razão dos blocos leiloados na região de Toledo – PR, por ocasião da 12º 

Rodada de Licitação da Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

A metodologia utilizada foi pesquisa documental relativa à legislação vigente nas esferas 

federal, estadual e municipal. Concluiu-se que apesar de existir legislação municipal sobre o 

tema, não é competência desta instância legislar sobre o faturamento hidráulico e as 

divergências na legislação entre as esferas governamentais demonstra a controvérsia sobre o 

tema.   

Palavras-chave: Fraturação hidráulica, Brasil, Instituições. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea é grande demandante de energia para a execução das mais 

variadas atividades cotidianas. A necessidade por energia é potencializada pelo 

comportamento das pessoas, que paulatinamente têm melhorado a qualidade de vida em 

função do aumento da longevidade, da elevação do nível de renda, da escolaridade e conforto, 

de incentivos governamentais para programas sociais para elevação de renda e subsídios etc. 

Todos estes fatores geram as necessidades por consumo de bens e serviços que aumentam a 

dependência por energia, cuja perspectiva é de utilização cada vez mais intensa. 

Pelo lado da oferta, a matriz energética mundial está calcada basicamente nos 

hidrocarbonetos fósseis, nas hidroelétricas e energia nuclear, eólica, biomassa dentre outras 

em menor proporção, na qual a primeira responde por mais de 80% da forma de produção de 

energia.  

O petróleo, sendo a fonte energética mais requisitada pela maioria dos países, 

apresenta sinais de contingenciamento de oferta tradicional que, aliado aos problemas de 

ordem geopolítica e religiosa nas regiões onde é extraído, tem reflexo em seu preço, que 

contribui significativamente para a instabilidade da oferta e preço. Mesmo existindo fontes 

alternativas para produção de petróleo em locais mais estáveis politicamente como o Brasil, 

como é o caso do pré-sal, ainda assim acaba sendo interessante a prospecção de fontes 

alternativas de energia para atender a demanda cada vez maior da sociedade. 

No entanto, recentemente tem-se apresentado uma nova alternativa tecnológica de 

exploração, pela técnica de fraturação hídrica, que tem alterado e gerado grandes expectativas 

de produção de gás e petróleo, com a restrição de ser ambientalmente questionável a forma de 

sua obtenção, uma vez que esta tecnologia pode gerar passivos ambientais, problemas de 

saúde pública, a contaminação de lençóis freáticos e o uso excessivo da água que podem 

comprometer as localidades nas quais for extraído, sendo necessário maiores  estudos e 

informações para se avaliar  a viabilidade desta tecnologia e os impactos deletérios que vem 

embutido nesta tecnologia (GORDALLA;  EWERS; FRIMMEL, 2013). 

A fraturação hídrica é uma tecnologia de obtenção de gás e petróleo que foi 

desenvolvida da década de 1940, e usada experimentalmente em 70 do século XX. A sua 

popularização ocorreu no século XXI, na medida em que o preço do gás e petróleo tornou-na 

viável. 
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 Como visto, com o potencial de exploração de reservas de petróleo se reduzindo e por 

existir regiões produtoras em áreas de instabilidade política como o Oriente Médio, Rússia e 

Venezuela dentre outras, as constantes elevações do preço do barril de petróleo que teve seu 

preço estipulado em U$200/barril, a fraturação hídrica passa a ser uma opção de obtenção de 

energia. Esse processo consiste basicamente em aplicar em áreas onde exista a rocha argilosa 

de origem sedimentar chamada folhelho, uma grande quantidade de água sob pressão, 

substâncias químicas, areia, após a perfuração vertical e horizontal do solo. Esse material, 

após injetado sob altíssima pressão, passa sob as fissuras do solo, retorna parcialmente a 

superfície como uma  mistura que após processada tem como produto final hidrocarbonetos  

(basicamente etano e propano), cuja conversão  dá origem ao gás ou petróleo  usados como 

fonte de energia e outras finalidades.  

A nova tecnologia de exploração pode elevar significativamente a oferta de 

hidrocarbonetos para a sociedade, tornando países que são dependentes de fontes estrangeiras 

de petróleo autossuficientes e exportadores, mudando sensivelmente os interesses 

geopolíticos, por exemplo, dos Estados Unidos pela regiões nas quais se encontram as 

reservas de petróleo como o  Oriente Médio. 

Mesmo assim, segundo Rhodes (2014), a humanidade entrará para uma nova fase, 

cujas fontes de energia como o petróleo terão novos patamares de preço, com viés para cima. 

Dadas às incertezas da atividade chegou-se no limite da exploração de matérias-primas 

energéticas baratas.  

No Brasil, em novembro de 2013 a Agência Nacional de Petróleo, Gás e 

Biocombustível (ANP) realizou um leilão no qual foram arrematados 72 blocos de um total de 

240 com a possibilidade de exploração de gás de folhelho (gás de xisto). A Petrobrás 

explorará 70% das áreas localizadas principalmente nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e 

Paraná. A princípio, a autorização se restringe apenas na pesquisa para avaliar a 

sustentabilidade do projeto, uma vez que serão relevantes os estudos sobre os impactos 

ambientais, econômicos e sociais da atividade na região. 

Nas discussões tem se observado muito ativismo político e ambiental, deixando para o 

segundo plano o enfoque científico. Neste sentido, o objetivo da pesquisa será analisar a Lei 

Complementar nº 140/2011 e seus impactos para a exploração de gás xisto no município de 

Toledo, Paraná, Brasil. 
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 Assim, o estudo esta estruturado da seguinte forma. A primeira parte é feita a 

introdução para apresentar a visão panorâmica e situar o leitor sobre o objetivo da pesquisa, a 

segunda será abordado o estado da arte, a terceira a metodologia e em seguida os resultados, 

discussões e conclusão. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INSTITUÇÕES  

 

O ambiente institucional constitui o que alguns autores definem como as “regras do 

jogo". Estas promovem o desenvolvimento das atividades econômicas, bem como as ações 

políticas, legais e sociais que governam a base da produção, troca e distribuição (Williamson, 

1996). Os conjuntos de normas e regras delimitam as ações estabelecidas pelo homem, 

disciplinando suas ações com seus semelhantes e com o mundo, podendo também 

regulamentar outras instituições, definindo os critérios que serão estabelecidos por meio das 

duas formas de regras – formais e informais. 

O ambiente institucional ganha importância quando os custos de transação não podem 

ser negligenciados. Não existindo nenhum sistema com esse custo nulo, as instituições devem 

ser analisadas e consideradas (North, 1994). As instituições criam e delimitam o ambiente 

onde ocorrerá a transação e onde as organizações irão atuar. 

Segundo North (1990), as instituições representam, ao longo da história, a manutenção 

da ordem e a redução das incertezas nas sociedades. As instituições com as restrições 

econômicas definem o conjunto de alternativas e oportunidades a que os agentes econômicos 

se sujeitam na sociedade, favorecendo, ou não, a elevação dos custos de transação, 

transformação e lucratividade existentes no sistema econômico. 

As instituições são ponderosoas no sistema econômico quando existem diferentes 

níveis de informação entre os agentes econômicos, de incerteza no mercado, e grande número 

de concorrentes e interesses. Aliados a esses elementos, há os custos de transação, que criam 

pontos críticos ao desempenho econômico. Nesse ambiente turbulento e incerto, é necessário 

que haja "regras" que balizem e orientem a direção a ser tomada, para que os problemas 

relacionados às interações entre os agentes sejam resolvidos, e os acordos de troca sejam 
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estabelecidos e cumpridos (North, 1991). O conjunto de instituições econômicas e políticas 

forma a matriz institucional da sociedade.  

A dinâmica evolutiva das economias surge da interação entre as instituições e as 

organizações, definida metaforicamente como "os jogadores" (organização) que estão 

enquadrados nas "regras do jogo" (as instituições). 

O processo de mudança institucional é um processo moroso, que não ocorre com 

facilidade, mas que se faz de maneira gradativa, em função dos conhecimentos e habilidades 

adquiridos e exercidos pelos agentes. Dessa forma, a rede de externalidades que surge de uma 

matriz de regras formais ou restrições informais irá enviesar os custos e os benefícios das 

escolhas em favor da estrutura existente. As organizações que devem sua existência à matriz 

institucional atual terão interesse em preservar o status quo, por existirem modelos mentais 

que são seguidos e neles estarem embutidos os pensamentos ideológicos das organizações, 

que buscam o estabelecimento de seus interesses.  

De acordo com Matthews (1986), a inércia é momentosa para a instituição, a  qual 

motiva a sua mudança, incorporando à trajetória de dependência (path dependence) de  novas 

concepções institucionais, tornando-se mais complexa e, num segundo momento, novamente 

inerte, o que assegura estabilidade. Então, com a mudança institucional, ocorre uma 

renovação, conferindo a capacidade de auto-renovação, mas deve existir a segurança da 

estabilidade, o que pode ser uma dualidade. 

A segurança nas instituições pode ser refletida no trabalho desenvolvido por Bergara 

et al. (1998), que demonstram que as instituições podem ser variáveis levadas em 

consideração quando os investidores estrangeiros aplicam seus recursos para financiar obras 

de infraestrutura em países que necessitam de capital externo no financiamento de seus 

projetos, como no caso do Brasil. Por meio de um modelo econométrico, utilizando variáveis 

representativas do ambiente institucional de uma ampla amostra de países, pode-se analisar 

quais destes são viáveis, ou não, para receber investimentos estrangeiros, levando em 

consideração suas instituições. Os resultados podem auxiliar os tomadores de decisão sobre as 

melhores opções em se investir em nações que tenham um ambiente institucional que 

proporcione estabilidade à sociedade em que o recurso será aplicado, minimizando os riscos 

de perder o montante investido. 

Investimento estrangeiro em infraestrutura em outras nações pode ocasionar 

comportamento oportunista por parte dos governos e demais agentes envolvidos. Quando o 
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ambiente institucional não possui estabilidade em seu sistema político, social e econômico, 

geram-se incertezas, com a possibilidade maior de ocorrência de ações oportunistas. Ademais, 

a instabilidade dos ambientes institucionais, político, judiciário e social pode acarretar um alto 

custo de transação, que, por sua vez, pode desestimular os investimentos. 

Fica evidente a importância do ambiente institucional em todos os sentidos 

apresentados, por poder mitigar a incerteza que existe em uma transação que pode levar a 

ações oportunistas por parte das organizações envolvidas. 

Nos próximos parágrafos serão apresentados a tecnologia de faturamento hidráulico 

(Fracking) e seus impactos de sua exploração no oeste paranaense, Brasil.  

 

2.2  O MÉTODO DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO  “FRACKING” 

O fraturamento hidráulico é realizado pela perfuração vertical do solo, que ultrapassa 

o nível dos lençóis freáticos e dos aquíferos até atingir as camadas mais profundas da terra, 

onde se encontra a rocha sedimentar mineral, chamada folhelho. Após isso, a perfuração passa 

a ser horizontal e, depois de atingir uma distância adequada, pequenas explosões são 

realizadas, formando fissuras na rocha. Em seguida é injetada uma mistura contendo água, 

areia e substâncias químicas sob alta pressão provocando a liberação dos hidrocarbonetos, 

como metano e etano, que posteriormente serão transformados em petróleo e gás natural. 

Esses hidrocarbonetos, porém, não retornam em sua totalidade para a superfície.    

De acordo com o mesmo autor, o líquido injetado, chamado de Fracking Fluid, precisa 

ser composto de água doce, e como é utilizado em grandes quantidades, cerca de 10.000 

metros cúbicos por poço, seu desperdício é uma questão preocupante. Apenas 30% desse 

líquido são bombeados para a superfície, e o restante é perdido durante o processo. Além 

disso, o que retorna para a superfície (Flowback), não recebe ainda nenhum tipo de tratamento 

de purificação. O tempo de duração de cada poço é considerado baixo, revelando assim o alto 

custo de exploração, sabendo que vários poços terão que ser perfurados ao longo do território.   

Em suma, as consequências ambientais desse método, consistem, portanto, em 

contaminação da água de superfície e de lençóis freáticos, vazamento de hidrocarbonetos, 

contaminação do solo, imensa quantidade de água que é consumida, cerca de vinte vezes mais 

recursos hídricos do que as técnicas convencionais. Outra questão relevante se refere ao 

surgimento de abalos sísmicos (terremotos) nos locais de perfuração.  
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A poluição sonora é também uma externalidade negativa decorrente desse processo, 

pois há um aumento do fluxo de caminhões nos locais de extração. Essa elevação se 

caracteriza pela alta necessidade de deslocamento dos locais de perfuração, porque a vida útil 

dos poços é muito pequena e também pela necessidade de transporte das grandes quantidades 

de água usadas no processo. Isso gera a emissão de gás carbônico na atmosfera, um dos 

causadores do efeito-estufa e o barulho dos motores a diesel, além de óleos de lubrificação 

das máquinas e do próprio poço, provocam graves impactos ao meio ambiente. (ISENMANN, 

2014)  

Outra consequência significativa desse método é representada pelo risco de 

contaminação daqueles que entram em contato com as substâncias químicas do fracking fluid. 

Elas são extremamente nocivas aos seres humanos, podendo provocar doenças no homem e 

nos animais. Como certa quantidade desse fluido não retorna à superfície, a água usada para 

consumo humano se torna contaminada.   

O efeito do fraturamento hidráulico sobre a atividade agrícola, bastante presente nas 

áreas onde é realizada a extração de gás de xisto nos Estados Unidos.  Segundo Isenmann 

(2014) a produção das culturas agrícolas próximas ao local da perfuração é afetada, podendo 

acarretar perda de valor das propriedades, menor produtividade e queda no consumo desses 

alimentos.   

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira 

de Ciências (ABC) enviaram carta aberta1 a Presidência da República manifestando grande 

preocupação e solicitando a suspensão das licitações realizadas na 12ª (décima segunda) 

Rodada de Licitações realizada pela ANP.  

Cabe destacar que parte das reservas de gás de xisto da Bacia do Paraná no Brasil 

estão logo abaixo de aquíferos como o Serra Geral e o Guarani, sendo este, a maior fonte de 

água doce da América do Sul. Logo, a exploração do gás não convencional nessas regiões 

exige cautela, em face do potencial risco de contaminação das aguas deste e de outros 

aquíferos. 

Seguindo a mesma orientação, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES), Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE), 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

(ABCON), Associação de Servidores da Agência Nacional de Águas (ASAGUAS), 

                                                
1	  http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-‐4425.pdf	  
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Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco (CBHSF), Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE), 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e o Sindicato Unificado dos Petroleiros 

do Estado de São Paulo também encaminharam carta aberta a Presidência indicando a 

precariedade dos estudos para a concessão de exploração do gás não convencional. 

 
3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A região pesquisada foi o Oeste do Paraná que conta com 50 municípios e um 

contingente de mais de um milhão de habitantes distribuídos em uma área de 

aproximadamente 8,5 mil km2, cujas condições edafoclimáticas são excelentes para a 

produção agropecuária. Em 2014, a área usada para o plantio de grãos foi de 

aproximadamente 1,8 milhões de hectares com produção de 6,3 milhões de grãos (soja, milho, 

trigo, feijão etc.), os quais foram consumidos interna e externamente para consumo e 

transformação. A região Oeste do Paraná é destaque no cenário nacional e internacional com 

o grande potencial que tem para as atividades no agronegócio. Além das culturas anuais conta 

com as culturas perenes com área de 45 mil hectares, que fornecem matérias-primas como 

cana-de-açúcar, tabaco, erva-mate e mandioca, dentre outras. Quanto à produção animal as 

cooperativas são o grande motor para esta atividade. O contingente de cooperados, 

trabalhadores e faturamento conjunto das cooperativas atuantes na região é em torno de 46 

mil cooperados, 41 mil funcionários e 18,62 bilhões de reais (SOCIEDADE NACIONAL DA 

AGRICULTURA - SNA, 2016). 

O período de análise da legislação vigente foi de 2013 a 2016. Tratou-se de uma 

pesquisa documental e também foram feitas as observações ao longo das manifestações que 

ocorrerem e foram promovidas pela Câmara de Vereadores de Toledo em palestras, 

audiências públicas e passeatas, que ocorreram na cidade da Toledo, Paraná, Brasil. Nestes 

eventos a sociedade organizada pode presenciar os debates e indagar sobre as oportunidades e 

os desafios que o desenvolvimento de atividades de exploração do mineral folhelho, cuja 

transformação poderia gerar uma gama de hidrocarbonetos com a finalidade de ser fonte de 

energia. 

                                                
2 cotação do dolar e euro em 29/7/2016 às 17:00 horas. Dolar R$ 3,24 e Euro 3,63 respectivamente cotados em 
29/07/2016. Assim transformado em moeda estrangeira o faturamento das cooperativas do Oeste paranaense 
foram: 5, 74 bilhões de dólares  ou  5,12 bilhões de euros. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Agência Nacional do petróleo e os Leilões dos Blocos da Bacia do Paraná  

O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, em 20123, com base em um 

estudo realizado pela Agência Internacional de Energia, afirmou que a importância do “shale 

gas” tem crescido consideravelmente nas discussões sobre a matriz energética norte-

americana. “Segundo o relatório “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment 76”, 

divulgado pelo U.S. Energy Information Administration (EIA, 2014), resultado da avaliação 

de 14 regiões identificadas como prioritárias para desenvolvimento do shale gas, em 32 

países, são estimados recursos tecnicamente recuperáveis na ordem de 163 trilhões de m³, 

excluindo-se os Estados Unidos.” 

No documento afirma que: “No Brasil, os folhelhos gaseíferos de idade devoniana 

parecem ser os mais prospectivos para a exploração de gás natural não convencional”, e 

segue: Outra referência que evidencia a expectativa de pujança dos recursos de gás de 

folhelho no Brasil é dada em estudo de escala mundial, no qual para a Bacia do Paraná podem 

ser esperados recursos totais de 25,7 trilhões de m³, sendo 6,4 trilhões de m³ de recursos 

tecnicamente recuperáveis” (EIA, 2014). 

No final de 2013, a Agência Nacional do Petróleo, incluiu na 12ª rodada de licitações 

para exploração, a oferta de 240 (duzentos e quarenta) blocos distribuídos em sete bacias, 

inclusive a do Paraná, com potencial para produção de gás natural convencional e não 

convencional.  

Dos 19 blocos em terra na Bacia Sedimentar do Paraná (setor SPAR-CS) oferecidos 

para exploração, 16 foram arrematados, cujos compradores foram a Petrobrás e consórcios 

formados pelas empresas Petra Energia, Cowan, Tucumann, Copel e Bayar. Ao todo, 

foram arrematados 11 blocos do primeiro setor leiloado na Bacia do Paraná.  

A área dos blocos arrematados para a possível exploração do gás não convencional 

está localizada ao longo da Bacia Sedimentar do Paraná, abrangendo vários municípios do 

Oeste do estado do Paraná.   

                                                
3 MME/EPE, 2012 
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O município de Toledo, contido no Oeste do Paraná, com alta produtividade e 

produção agropecuária e inserido nos mais variados sistemas agroindustriais, está localizado 

sobre o bloco PAR-T- 297, adquirido pela Petrobrás4. 

 

A suspensão da 12ª Rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

Em razão dos potenciais riscos ao meio ambiente, à saúde humana e à atividade 

econômica regional, a 12ª (décima segunda) Rodada de licitações para exploração do gás não 

convencional foi suspensa mediante decisão liminar em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada 

pelo Ministério Público Federal perante a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de 

Cascavel5.  

Dentre os fundamentos da Ação Civil Pública alegou-se que a exploração do gás de 

xisto (shale gas) na Bacia do Rio Paraná pode atingir o Aquífero Guarani, um dos maiores do 

Brasil, que detém grande parte de sua contribuição proveniente da Bacia Hidrográfica do Rio 

Iguaçu, rio de importância nacional, responsável pela geração de energia elétrica e 

abastecimento urbano em boa parte do país.  

Foi citado ainda que esta região concentra as nascentes dos Rios São Francisco 

Verdadeiro (em Cascavel), Guaçu (em Toledo), São Francisco Falso (em Céu Azul) e  Ocoi 

(em Matelândia), os quais são os principais afluentes da bacia do Rio Paraná6. 

De acordo com a Ação Civil Pública, proposta em face da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) e demais empresas adquirentes dos blocos da 12ª Rodada de licitações que 

leiloou a exploração do gás xisto, alertas já haviam sido feitos pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial de Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás (GTPEG). Tal grupo, 

coordenado pelo IBAMA, emitiu o Parecer Técnico nº 242/2013, apontando a inexistência de 

estudos suficientes sobre exploração do gás com base na técnica faturamento hidráulico 

“fracking”, ao lado da carência de conhecimento sobre as características geológicas dessas 

bacias, não havendo elementos para emitir conclusão ambiental favorável: 

Com isto, além da necessidade do fraturamento hidráulico propriamente dito, a 

produção do gás xisto demanda a perfuração de um número de poços muito elevado em 

                                                
4  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras 
(arrematou parte dos blocos PAR-T-271, PAR-T-272, PAR-T-284, PAR-T-285 e PAR-T-286 e a integralidade 
dos blocos PAR-T-297 e PAR-T-298). Disponível em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/pdfs/2014/cascavel/xisto-
531-2014-61-LCAD_1.pdf> 
5   Disponível em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/pdfs/2014/cascavel/xisto-531-2014-61-LCAD_1.pdf> 
6 http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana 
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relação à produção do gás convencional, o que intensifica os riscos e impactos inerentes à 

questões ambientais.  

Observa-se a ausência de estudos ambientais preliminares e mesmo de conhecimento 

das características geológicas das bacias sedimentares para as áreas ofertadas pela ANP. Com 

isto não é possível, neste momento, uma avaliação segura e um adequado planejamento para 

execução das atividades7. 

O Ministério Público Federal (MPF) arguiu que o leilão fora realizado pela ANP de 

forma temerária, e destituído de informações suficientes, principalmente no âmbito científico, 

no que diz respeito aos impactos que o fraturamento hidráulico poderia causar nas reservas de 

água potável, na qualidade de vida da população e na economia local. 

 

A autonomia do município em atuar  

A Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo que trata do licenciamento 

ambiental, não faziam alusão aos Municípios para atuarem nesta matéria. Isso porque a Lei n. 

6.938/1981, quando editada, ainda não considerava o Município como integrante da federação 

brasileira, fato que ocorreu com a Constituição vigente de 1988.  

Somente a partir de então algumas atribuições foram estendidas aos Municípios, como 

as de natureza legislativa e as de natureza administrativa. Em relação à primeira, restou 

consignada, a partir da interpretação sistêmica do texto Maior, a capacidade dos municípios 

para legislar, supletivamente, sobre assuntos ambientais atrelados ao interesse local (art. 30 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988 - CF88). Em relação à segunda, no que tange à 

proteção do meio ambiente, por força do artigo 23, VI e VII da CF88, para que pudesse atuar 

concorrentemente na proteção ambiental com os demais entes, mediante a fiscalização e o 

licenciamento ambiental.  

Antes da edição da Lei em estudo, um dos critérios mais usados para a fundamentação 

da ação dos Municípios em relação ao licenciamento ambiental era o do relevante interesse 

local. Dessa forma, o fundamento para o exercício dessa competência é apoiado no 

entendimento de que a administração municipal é geralmente a mais apta para organizar, 

controlar e prestar serviços locais em razão de sua proximidade com a comunidade local8.  

                                                
7	  AÇÃO	  CIVIL	  PÚBLICA	  Nº	  5005509-‐18.2014.404.7005/PR,	  pág.	  23	  
8	  GUERRA	  Sidney;	  GUERRA	  Sérgio.	  2012.	  Páginas:	  82	  a	  84.	  
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Em razão da diversidade das estruturas físicas e de recursos humanos dos municípios, 

que na maioria das vezes não têm condições de arcar com responsabilidades no exercício 

dessas competências, afetando assim os interesses regionais e nacionais. A ideia do interesse 

local não se constitui em interesse exclusivo, visto que qualquer questão que venha a afetar 

uma dada comunidade, em maior ou menor grau, repercutirá nos interesses da comunidade 

regional e nacional (BASTOS, 1999, p.78). 

 

A Lei Complementar nº140/2011 e o Decreto Federal 8.437/2015 de 2015. 

A Lei Complementar nº140/2011, na mesma esteira, reiterou em seu artigo 1º, a força 

cooperativa entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Como regra geral, conceituou em seu artigo 2º, o licenciamento ambiental como sendo 

o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

Em seguida esclareceu os conteúdos da atuação supletiva como sendo aquela ação do 

ente da Federação em que se substitui o ente federativo originariamente detentor das 

atribuições, nas hipóteses definidas pela própria Lei Complementar. E ainda delimitou a 

extensão da atuação subsidiária como sendo a ação do ente da Federação com vistas a auxiliar 

no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo 

ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas também na Lei 

Complementar.  

A Lei Complementar nº140/2011 detalhou, em seus artigos. 7º, 8º, 9º e 10º, as 

competências entre os entes federados apresentando um rol de ações administrativas que 

competem à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal.  

Como critério de competência de atuação dos Municípios, apresentou amplo rol de 

atribuições que poderão ser exercidas à plenitude, inclusive a de licenciar atividades de 

potencial poluidor, desde que observados os aspectos elencados na alínea ”a” e “b” do artigo 

99: 

                                                
9	  BRASIL,	  Lei	  Complementar	  140/2011,	  artigo	  3,	  inciso	  XIV.	  
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a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 

tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os 

critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; e  

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

Denota-se da leitura do texto legal que fora adotado como critério de competência de 

atuação dos Municípios além do interesse local, a tipologia definida pelo Conselho Estadual 

respectivo e observando, naturalmente, os aspectos a que dizem respeito ao potencial 

poluidor, ao porte e natureza da atividade, bem como os reflexos da atividade sobre os limites 

territoriais do Município. 

Sobre esse aspecto, observou-se que o legislador, no artigo 7º, parágrafo único, 

reservou para a União a de licenciar empreendimentos, cuja localização compreenda 

concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira, com tipologia 

estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite 

Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama),  considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento. 

Ficou a cargo do Decreto Federal 8.437/2015 de 2015, regulamentar disposto no art. 

7º, da LC nº 140/2011, que conceituou o gás não convencional em seu artigo 2º, XXIX, 

como10: 
recurso não convencional de petróleo e gás natural - recurso cuja produção não 
atinge taxas de fluxo econômico viável ou que não produzem volumes econômicos 
de petróleo e gás sem a ajuda de tratamentos de estimulação maciça ou de 
tecnologias e processos especiais de recuperação, como as areias betuminosas - 
oilsands, o gás e o óleo de folhelho - shale-gas e shale-oil, o metano em camadas de 
carvão - coalbed methane, os hidratos de metano e os arenitos de baixa 
permeabilidade - tightsandstones 

 

Fez ainda alusão ao método de exploração por faturamento hidráulico, no 

licenciamento do órgão federal: 
Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput, inciso XIV, alíneas 
“a” a “g”, da Lei Complementar nº 140, de 2011, serão licenciados pelo órgão 
ambiental federal competente os seguintes empreendimentos ou atividades:  
... 
VI - Exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
nas seguintes hipóteses:  

                                                
10	  Idem,	  artigo	  2,	  inciso	  XXIX	  
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a) exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição 
sísmica, coleta de dados de fundo (piston core), perfuração de poços e teste de longa 
duração quando realizadas no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar 
(offshore);  
b) produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação de 
sistemas de produção e escoamento, quando realizada no ambiente marinho e em 
zona de transição terra-mar (offshore); e  
c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás 
natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (offshore) ou 
terrestre (onshore), compreendendo as atividades de perfuração de poços, 
fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento; 

 

Assim, depreende-se que o procedimento de licenciamento para pesquisa e exploração 

do “shale gas” ou gás xisto, ficou reservado ao órgão federal ambiental, o IBAMA. 

 

A reação da população frente a possibilidade da exploração  

Em sua grande maioria alheia aos detalhes administrativos e jurídicos da questão, a 

população de Toledo e dos arredores preocupou-se com as notícias veiculadas pela imprensa, 

dando conta dos potenciais efeitos nocivos da atividade para o meio ambiente, o solo, a água e 

a produção agrícola e pecuária na região. Para manifestar a sua posição contrária a exploração 

do gás do folhelho ou xisto, por meio do fraturamento hidráulico os habitantes locais foram às 

ruas com camisetas, cartazes e faixas. 

Toledo foi o primeiro município da região a iniciar a discussão sobre o processo, no 

ano de 2013, e em parceria com a Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná 

(ACAMOP), juntamente com a Câmara Municipal local, começou as discussões sobre os 

riscos deste sistema. Desde logo, a população toledana posicionou-se de forma contrária, 

dando início a manifestações por variados meios para tentar impedir essa exploração.  

Sob a pressão do clamor popular, tramitou na Câmara Municipal de Toledo, projeto de 

lei versando sobre o uso do solo, no intuito de proibir a perfuração para extração do gás de 

xisto no território municipal por meio do método “fracking”. 

Desse esforço resultou uma lei municipal, aprovada por unanimidade pelo legislativo e 

sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Além disso, foi sugerida pelo prefeito a criação de 

um comitê permanente de mobilização contra o “fracking”.  
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O comitê prevê ampla participação, com representantes de sindicatos, dos produtores 

rurais, do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), autoridades políticas e empresariais, 

estudantes e população em geral11.  

O poder executivo do município, além de se posicionar de forma contrária ao método 

de exploração do gás, propôs ações visando demonstrar a existência de alternativas que 

destacam formas de desenvolvimento de energia baseadas na agroenergia, com destaque para 

o biogás, que pode ser gerado a partir dos dejetos dos suínos, produzidos em grande escala na 

região12. Destaca-se que o município é membro fundador do Centro Internacional de Energias 

Renováveis com ênfase em Biogás (CIBiogás-ER). 

  

A lei municipal 2.189/2014  

Como reação dos órgãos de representação política do povo toledano, câmara 

municipal e prefeitura de Toledo aprovaram a Lei Municipal Nº 2.183/201413, que explicita 

não ser possível conceder licenças às empresas de exploração do gás (não convencional) de 

xisto, pelo método da fratura hidráulica - “Fracking”.  

A Lei Municipal, expressa claramente o desejo de seus munícipes em não ver 

exploradas as jazidas de gás não convencional situadas sob o território municipal por meio do 

método “fracking”. 

Não obstante, é discutível a validade da lei dentro do sistema normativo brasileiro. 

Trata-se de imbróglio a ser resolvido se o desfecho da ação civil pública se der no sentido de 

permitir aos adquirentes dos blocos leiloados pela ANP, a exploração do gás não 

convencional por meio do método de fraturamento.   

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

                                                
11   Disponível em: <http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/prefeito-beto-lunitti-afirma-que-toledo-sera-
protagonista-na-luta-contra-o-fracking> 
12 TORRES Eliane Cargnelutti. “População vai à Copel em passeata contra fracking,” Toledo, Gazeta de Toledo, 
2014. Disp.: 
<http://www.gazetatoledo.com.br/NOTICIA/4986/POPULACAO_VAI_A_COPEL_EM_PASSEATA_CONTR
A_ FRACKING#.VcJe5PlVikq> 
13 TOLEDO. Lei Municipal n° 2.183/2014. Disp..:  http://www.toledo.pr.gov.br/sapl/sapl_documentos/ 
norma_juridica/6750_texto_integral>	  
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Partindo da análise da Lei Complementar 140/11 e o Decreto 8.437/2015 sobre a 

regulamentação do licenciamento ambiental, conclui-se que, sendo o IBAMA o órgão federal 

competente para licenciar o empreendimento de pesquisa e exploração do gás não 

convencional existente na Bacia Sedimentar do Paraná, e que embora o município possua 

determinada autonomia para legislar e se auto administrar, ficou evidente que o primeiro 

exercerá plenamente sua prerrogativa de autorizar ou não a referida exploração. 

A Lei Complementar, ao utilizar o critério de abrangência territorial, reservou a 

competência para licenciar tal exploração, não estando a mesma a cargo do município de 

Toledo, vez que, ultrapassa seus limites territoriais e abrange vários municípios do oeste do 

Estado, deixando assim de atender o exclusivo interesse local, para enquadrar-se no que 

dispõe o art. 9º, inc. XIV da mesma Lei.  

Embora os Conselhos Estaduais do Meio Ambiente devam respeitar os critérios de 

porte, potencial poluidor e natureza da atividade para que os Municípios possam atuar no 

licenciamento ambiental, nesse caso, esses critérios não serão suficientes para fixar a 

competência ao Município, pois a demanda estará até mesmo acima dos Conselhos Estaduais, 

ou seja, na seara da União. 

De fato, residualmente, seria o Estado do Paraná competente para licenciar e fiscalizar 

a exploração do gás não convencional, mas, o Decreto Federal 8.437/2015 em seu artigo 3º, 

V, “c”, deixa evidente que a competência para licenciar a atividade de exploração por 

fraturamento hidráulico do “shale gas” presente no subsolo, em qualquer parte do território 

nacional, será restrita ao órgão ambiental federal, que será o IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).  

Ou seja, a competência para licenciar a exploração do gás não convencional no oeste 

do estado do Paraná, mais especificamente na cidade de Toledo, será exclusivamente da 

União, cabendo a essa manejar todo o aparato legal aplicável ao caso, incluindo-se aí a Lei 

Municipal nº 2.183/2014, vigente. As legislações nas instâncias municipal, estadual e federal 

mostram a controvérsia sobre a tecnologia e a necessidade de maior aprimoramento do direito 

de propriedade e de alinhamento institucional. Somente com estas duas características será 

possível normatizar sobre o objeto de estudo, mitigando as incertezas tanto para os 

investidores quanto para a sociedade. 
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RESUMO 

Atualmente é de extrema importância para quem deseja se manter competitivo no mercado, 
saber usufruir das inovações tecnológicas, e quando se fala em tecnologia, é impossível os 
recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) não estarem envolvidos direta 
ou indiretamente nela. Com o advento da era da informatização, a quase totalidade dos 
sistemas produtivos existentes fazem uso desse agente facilitador, o que não poderia ser 
diferente dentro do sistema de produção agrícola. Diante do exposto, o referido trabalho 
busca analisar a importância das soluções em TIC dentro do agronegócio, com foco inicial 
na agricultura mecanizada além de mostrar suas relações para com o conceito de 
competitividade. É apresentada a proposta de desenvolvimento de uma plataforma 
computacional, que foi elaborada com o intuito de auxiliar na gestão de custos de produção 
de operações agrícolas mecanizadas, utilizando por base a metodologia proposta pelo 
Instituto de Economia Agrícola – IEA. Utilizou-se o método de programação estruturada, 
por meio do ambiente Delphi XE3, utilizando o gerenciador de banco de dados Firebird 
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2.5. As manipulações feitas por meio do uso da plataforma mostram a capacidade desta em 
atingir o objetivo de ser uma ferramenta de auxílio ao suporte de tomada de decisão 
gerencial, que venha colaborar com a competitividade do setor, onde este possa se 
beneficiar das soluções oferecidas, visando a minimização de custos. 

Palavras-chave: tecnologia da informação e comunicação, gestão de custos, agricultura 
mecanizada, competitividade. 

ICT AND COMPETITIVENESS IN AGRIBUSINESS: 

DEVELOPMENT OF PLATFORM IN CALCULATION OF 

AGRICULTURAL MECHANIZED OPERATIONS 
Abstract 

Currently it is extremely important for those who want to stay competitive in the market, 
namely use of technological innovations, and when it comes to technology, it is impossible 
for the resources of the Information and Communication Technology (ICT) are not directly 
or indirectly involved in it. With the advent of the age of computerization, almost all 
existing production systems make use of this facilitator, which could not be different within 
the agricultural production system. Given the above, such paper is to analyze the 
importance of ICT solutions within the agribusiness, with initial focus on mechanized 
farming besides showing its relationship to the concept of competitiveness. It submitted the 
proposal to develop a computing platform, which was developed in order to assist in the 
management of mechanized farming operations production costs, using based on the 
methodology proposed by the Institute of Agricultural Economics. We used the structured 
programming method, using the Delphi XE3 environment using the database manager 
Firebird 2.5. Manipulations made through the platform use show the ability of this to 
achieve the goal of being an aid tool to support managerial decision-making, which will 
collaborate with the sector's competitiveness, where it can benefit from the solutions 
offered and aiming minimizing costs. 

Key words: information and communication technology, cost management, mechanized 
agriculture, competitiveness. 

1. INTRODUÇÃO

Dinamizar o processo produtivo sempre foi uma preocupação constante do 

homem, que procurou agregar novas técnicas em seu meio de produção, com o intuito de 
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reduzir o tempo de manufatura, agregar valor de mercado e minimizar erros de produção 

gerados por desatenção ou fadiga, abrindo precedentes para a pesquisa, testes e o uso de 

sistemas automatizados. 

O que se almeja é organização interna, controle, redução de custos, agregação de 

qualidade a processos e produtos e potencialização da competitividade. O ideal seria que 

todos os agentes do agronegócio, ou seja, as unidades produtivas, cooperativas, 

agroindústrias, entre outros, se tornem melhores administradores e gestores de seus 

processos e recursos com a utilização das tecnologias de administração e gestão 

proporcionadas pela TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

Por ser uma área transversal, a TIC tem o potencial de aplicação em diversas 

questões relacionadas ao agronegócio. Segundo Massruhá et al. (2011), dever-se-ia 

aumentar ainda mais a eficiência de seus sistemas produtivos em termos de uso de insumos 

agrícolas, incluindo o provimento de alternativas orgânicas, biológicas ou naturais, além do 

uso otimizado de água e energia. 

De acordo com Mendes et al. (2011), a TIC é uma dimensão que precisa ter mais 

atenção nos estudos sobre inovação tecnológica na agricultura, que notadamente é 

responsável por uma grande revolução da vida social e nas modificações dentro dos 

sistemas de produção. Para estes, as aplicações das TIC’s na agricultura vem avançando aos 

poucos, em comparação com outros setores tais como a indústria e serviços em geral. As 

TIC’s já estão presentes na agricultura, e, aos poucos, os softwares se tornarão tão 

essenciais neste setor como já o são na área financeira, no comércio e em muitos outros 

segmentos da indústria. É possível imaginar que a agricultura e o agronegócio ofereçam 

muitas oportunidades para a evolução da indústria de TIC num futuro próximo. 

O objetivo deste trabalho é mostrar uma aplicação de TIC que possa colaborar 

para a competitividade da agricultura mecanizada, onde esta possa se beneficiar das 

soluções oferecidas, por meio da implementação de um software que servirá de plataforma 

para o cálculo de custo de operações agrícolas mecanizadas baseados na metodologia do 

Instituto de Economia Agrícola – IEA. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Guerrero et al. (2007), o atual ciclo econômico-tecnológico é 

personificado através do advento e da penetração da TIC no âmbito da esfera econômica, 

especialmente nos termos de relação sistema de produção/competitividade, configurando 

um caráter contemporâneo de produtividade, conduzindo a acentuadas adaptações e 

transformações em termos das estruturas institucionais e sociais das economias capitalistas. 

As TICs são procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 

permitir comunicação que surgiram no contexto do último ciclo tecnológico, que começou 

a se consolidar no início da década de 90, porém antes nota-se alguns fragmentos dessas 

mudanças, tais como a simplicidade das aplicações de processamento de dados nos anos 60, 

com pouca integração entre os dados; nos anos 70 nota-se a criação dos sistemas de apoio 

voltados às decisões empresariais, nos quais a TIC desenvolveu um papel voltado para o 

suporte a problemas específicos do mundo real; nos anos 80 ocorreu o surgimento de vários 

novos papéis para a TIC, especialmente com o advento dos microcomputadores pessoais, 

no qual deu-se o surgimento da computação de usuário final, onde agora os próprios 

usuários poderiam utilizar recursos personalizados de computação, seja hardware ou 

software além de outros recursos; nos anos 90 vemos a consolidação da Internet e nota-se a 

utilidade desta para a concepção de negócios e comércio eletrônico; nos anos 2000 a TIC se 

volta para o papel de planejamento empresarial e inteligência na tomada de decisões: 

exploração de dados, integração de dados e aplicativos em uma interface comum à empresa 

e demais ferramentas de gestão (O’BRIEN & MARAKAS, 2013). 

O setor agropecuário têm visto nas últimas décadas várias mudanças no aspecto 

tecnológico que mudou o padrão e rotina das atividades deste, e por consequência, alterou 

também seu padrão produtivo, principalmente por conta do aumento da produtividade e 

redução de desperdício e insumos, possibilitados por meio de novas ferramentas de gestão 

(ZAMBERLAN, 2011). 

A TIC começou a ser aplicada com sucesso nas fazendas com a automatização das 

tarefas de contabilidade, de controle de recursos humanos e de controle de estoques e de 

maquinário. Como o campo não foi inspiração para a projeção do uso dos computadores e 
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da internet, somente tempos depois os agricultores e criadores puderam utilizar a 

informática diretamente na produção. Por meio do surgimento de empresas especializadas, 

o trabalho dos órgãos governamentais de pesquisa, consultorias de assistência técnica 

promovida pelos próprios fornecedores agrícolas, existe uma quantidade considerável de 

soluções de TIC voltados para o campo e estes vêm aumentando gradativamente ao longo 

dos anos, conforme as necessidades que surgem (MEIRA, et al., 1996). 

Não é incomum, portanto, observar entre as organizações do setor agroindustrial, a 

existência de departamentos específicos com pessoal próprio e capacitado de TIC ao invés 

da terceirização desses serviços a agentes externos, tal como alguns casos observados no 

Brasil por Protil & Souza (2005). 

Machado & Nantes (2008), por meio de uma pesquisa realizada no Brasil com 62 

produtores rurais dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e 

Roraima, fizeram o levantamento de que 70,49% dos entrevistados possuíam alguma 

ferramenta tecnológica para a gestão contábil, de custos e financeira da propriedade, seja 

por meio de softwares específicos ou planilhas eletrônicas. Quando à utilização de 

softwares de produção (manejo, sanidades, zootécnicos e outros), 62,71% dos respondentes 

afirmaram fazer uso da TIC, 28,57% possuíam acesso à internet na propriedade rural e 

30,36% pretendiam adquirir nos próximos meses os serviços de acesso à rede mundial. 

A utilização de softwares no agronegócio é bastante promissora, tendo em vista a 

necessidade de gerir processos de produção e gestão encontrados tanto nas agroindústrias, 

quanto nas propriedades rurais. Deve existir uma maior integração entre os setores (TIC e 

agroindustrial) e o governo, além da participação de instituições públicas e privadas de 

pesquisa, para que a utilização de softwares possa ser otimizada e difundida, 

proporcionando agregação de valor para aqueles que fizerem seu uso. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os parâmetros de cálculo e as respectivas fórmulas utilizadas no software seguem 

a metodologia utilizada pelo IEA, onde se desenvolveu e se utiliza uma estrutura de Custo 

Operacional, conceituado como despesas efetivamente desembolsadas pelo agricultor, 
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considerando a depreciação de máquinas e benfeitorias específicas da atividade, 

incorporando-se outros componentes de custos, que visam obter o custo operacional total 

de produção e viabilizar a análise de rentabilidade no curto prazo (IEA, 2012; 

MATSUNAGA et. al., 1976). 

A Figura 1 mostra a estrutura de Custo Operacional e a partir dela, é possível notar 

que o software (denominado Operagri) é somente uma parte dele, dentro do subitem de 

Custo Operacional Efetivo (COE) que, juntamente com o Custo Operacional Total (COT), 

formam toda a estrutura da metodologia adotada. 

Figura 1. Estrutura do Custo de Produção utilizado pelo IEA com destaque para a 
área de atuação do software Operagri. 

Fonte: Adaptado de IEA (2012). 

Os itens a serem considerados são divididos em máquina e implemento, e as 

despesas de cada um desses ainda se subdividem em: custos fixos, custos variáveis e mão 

de obra (tratorista/operador). 

Máquinas Agrícolas – custos fixos – anual 

i) Depreciação (D)

Custo 
Operacional 

Custo 
Operacional 
Efetivo (COE) 

Custo 
Operacional 
Total (COT) 

Despesas com 
operações 

Despesas com 
materiais 

Encargos sociais 

Pagamentos de salários 
(mão de obra comum e tratoristas) 

Gastos com máquinas, 
equipamentos e implementos (óleo, 
graxa, reparo, etc.) 

Sementes, fertilizantes, 
corretivos, defensivos, sacarias, 
etc. 

Depreciação de máquinas 
Juros de custeio 
CSSR Software 

OPERAGRI 
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A depreciação anual é feita por meio do método linear, que é o método mais 

simples e mais utilizado. Consiste apenas em dividir o total a depreciar pelo número de 

anos de vida útil do bem.  

 
Em que: 

vi = valor inicial (valor de aquisição do bem); 

vf = valor final de uso, ou valor residual. Esse valor é informado pelo usuário, 

variando comumente entre 5 a 25% do valor inicial do bem; 

vu = número de anos de vida útil correspondente do equipamento. 

O Quadro 1 mostra alguns valores de referência para as variáveis vf e vu. 

 

Quadro 1. Vida útil e valor residual – máquinas e implementos agrícolas. 

ESPECIFICAÇÃO 
VIDA ÚTIL VALOR 

RESIDUAL 
(% valor novo) ANOS HORAS1 

MÁQUINAS 
Trator 10 12.000 25 
Colheitadeira 10 5.000 25 
Retroescavadeira 10 12.000 - 
Motor (Elétrico e diesel) 10 20.000 - 

IMPLEMENTOS 
Arado 2/3/4 discos – terraço/hidráulico/arrasto 15 2.500 5 
Cultivador mecânico – 5/7 linhas 12 2.500 - 
Carreta com pneus 3/4/5 toneladas 15 5.000 5 
Bomba d’água 300mm 10 20.000 - 
Distribuidor de calcário até 1.000 Kg 10 2.000 5 
Grade simples – 24 discos 15 2.500 - 
Grade aradora acima 18 discos 15 2.500 5 
Grade niveladora 30/32/36 discos 15 2.500 5 

                                                             
1 Horas de uso total do maquinário; para a hora de uso anual deve-se dividir pelo número de anos de vida útil 
do mesmo. 
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Plantadeira/adubadeira 6 linhas 15 1.200 - 
Pulverizador de barra – 400/1.000 litros 8 2.000 - 
Debulhador 50 sacas/hora 10 2.000 - 
Plaina terraceadora 12 5.000 - 
Rolo compactador – 1.200 Kg 12 5.000 - 
Semeadeira a laço 7 2.500 - 
Semeadeira/adubadeira mecânica – acima 15 linhas 15 1.200 5 
Entaipadeira – 2 discos 12 2.500 - 
Trilhadeira – acima 50 sacas/hora 10 2.000 - 
Roçadeira de arrasto 12 2.500 - 
Carreta graneleira – 1 eixo 3 toneladas 15 5.000 - 
Grade de dentes – tapadeira 8 2.500 - 

Fonte: Elaborado com base nos dados da CONAB (2010). 

 

ii) Juros sobre o capital (J)2 

Remuneração do capital investido: 6% a.a. sobre 50% do vi. 

 
iii) Seguros (S) 

Taxa para cobrir danos da máquina: 1% a.a. sobre o vi. 

 
iv) Abrigo (A) 

Gastos com a manutenção do alojamento/garagem que abriga a(s) máquina(s): 1% 

a.a. sobre o vi. 

 
                                                             
2 Os juros representam a remuneração que deve ser atribuída ao bem de capital e que poderia ser utilizada em 
outros usos alternativos. É bom alertar que, isoladamente, este capital, por exemplo no mercado financeiro, 
poderia render mais. Porém, é mais correto avaliar o mesmo em termos de sua aplicação na fazenda e analisar 
em que alternativa seria mais produtivo. Porém, dada a dificuldade de adotar a taxa para o melhor uso 
alternativo do capital na propriedade, atribui-se uma taxa normal de 6% ao ano, como se aplicado na 
caderneta de poupança.  
OKAWA, H. Pivô Central: Forma Prática De Calcular Seu Custo De Operação, IEA, 2001. Disponível em: 
<http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=223>. Acesso em Jul. 2015. 



Atas  Proceedings    |    1699

 As Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) na competitividade do Sistema Agrário  P08 
e na promoção do Desenvolvimento Rural

 

9 
 

Custo total fixo – máquinas agrícolas:      

 

Máquinas Agrícolas – custos variáveis - anual 

v) Reparos e Manutenção (M) 

Gastos com reparos e manutenção das máquinas agrícolas: 80% do vi ao longo da 

vu (por exemplo, se vu = 10 anos, a taxa fica sendo de 8% a.a.) 

 
vi) Despesas com combustível (C) 

Gastos com combustíveis (óleo diesel): multiplica-se o valor do litro do 

combustível (L) pela quantidade de litros/hora (hL) consumidos e pela quantidade de hora-

anual (hn) de cada máquina. 

 
vii) Despesas com lubrificantes (Lu) 

Equivalentes a 20% das despesas com combustível (C). 

 
viii) Mão de obra (Mo) 

Gastos com o operador da máquina: multiplica-se o salário-hora (sh) do operador 

com a quantidade hora-anual trabalhada (hn) para uma determinada máquina, mais a taxa 

de encargos trabalhistas (te). A partir daí tem-se o custo total de mão de obra anual para o 

equipamento em questão. 

Considerando:  

 
Em que:  
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Obs.: No caso de mão de obra terceirizada, a variável te é desconsiderada, ficando 

o cálculo para cada máquina agrícola: 

 
Custo total variável – máquinas agrícolas:  

Desta forma, o custo total para máquinas agrícolas se resume 

em  

 

Implementos Agrícolas – custos fixos - anual 

ix) Depreciação (D) 

Semelhante à depreciação para Máquinas Agrícolas (item i). 

x) Abrigo (A) 

Calculo semelhante ao do item iv. 

xi) Juros sobre o capital (J) 

Semelhante ao cálculo de juros sobre o capital para Máquinas Agrícolas (item ii)  

Custo total fixo – implementos agrícolas:      

 

Implementos Agrícolas – custo variável - anual 

xii) Reparos e Manutenção (Mi) 

Gastos com reparos e manutenção dos implementos agrícolas: 5% a.a. do vi. 

 
Custo total variável – implementos agrícolas:      

Desta forma, o custo total para implementos agrícolas se resume em 

 

 

Conjunto Mecanizado Agrícola – custos fixos - anual 
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Conjunto Mecanizado Agrícola – custos variáveis - anual 

 
Assim, para o conjunto mecanizado agrícola, o custo total de operação – anual é 

expresso por  

Obs.1: Todos os valores das variáveis são expressos em anos, para melhor 

compreensão e visualização, os números também podem ser expressos em meses ou horas, 

bastando realizar as conversões correspondentes em todas as variáveis encontradas:  

Total ao mês = valor anual / 12 

Total de horas = valor anual / hn (horas de uso anual) 

Obs.2: Se o trator e o implemento estão sendo alugados, admite-se que o locador 

acrescente uma margem de lucro de 30 a 50% sobre o custo-hora total. (SAVASTANO & 

ATARASSI, 2011). 

 

4. DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (SOFTWARE) 

O Software Operagri foi desenvolvido na plataforma de programação Delphi XE3, 

utilizando banco de dados Firebird 2.5 - administrado pela ferramenta IBOConsole 1.1, 

além do componente gerador de relatórios RDPrint 5.0, caracterizando-se como uma 

ferramenta de fácil manuseio e aprendizado, podendo ser utilizado até mesmo por pessoas 

que não tenham muita proficiência no uso da TIC, além de poder ser executado em 

computadores pessoais de baixo custo e de acesso fácil. 

Para que seja possível a conexão do programa codificado no Delphi XE3 com esse 

banco de dados gerados no Firebird 2.5, entra em cena a ferramenta IBOConsole 1.1, que é 

um utilitário gráfico idealizado para ser uma ferramenta de administração do Firebird tanto 

em nível de dados quanto em nível de suporte e operação, verificação de planos de acesso e 

estatísticas, e ainda para configuração, criação e manutenção de banco de dados. 

O desenvolvimento do software Operagri foi realizado tomando por base a 

metodologia de programação estruturada, que é uma forma de programação de 
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computadores que estabelece uma disciplina de desenvolvimento de algoritmos3, 

independentemente da sua complexidade e da linguagem de programação na qual será 

codificado, facilitando a compreensão da solução através de um número restrito de 

mecanismos de codificação. Para Campos (2013), a aplicação do conhecimento da lógica 

de programação estruturada, na criação de algoritmos, é importante, porque o computador 

precisa deles para executar as sequências de instruções - passos lógicos - para realizar a 

tarefa para o qual foi instruído. Na Figura 2 é apresentado de maneira sucinta, o fluxo de 

informações que percorrem o referido software, no qual é possível observar as interações 

entre as funções e seus elementos e na Figura 3, temos a tela principal deste. 

Figura 2. Fluxograma sucinto do software. 

 

                                                             
3 Trata-se de um procedimento computacional definido que recebe um ou mais valores (entrada) e produz um 
ou mais valores (saída). Pode ser entendido como uma fórmula matemática, um trecho de código, que fica no 
meio da entrada e da saída realizando os procedimentos para transformar o primeiro no segundo. 
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Figura 3. Tela principal do software. 

 

A seguir são descritas cada uma das funcionalidades dos botões do software: 

Unidade Produtiva: No item de cadastro de Unidade Produtiva, encontramos na parte 

superior os seguintes botões: i) Novo – permite a inserção de uma nova Unidade Produtiva; 

ii) Salvar – após digitar o nome da Unidade Produtiva desejada, realiza a gravação no 

banco de dados; iii) Alterar – permite realizar uma alteração em uma Unidade Produtiva 

previamente cadastrada; iv) Cancelar – aborta a operação que está sendo executada no 

momento; v) Excluir – permite retirar a Unidade Produtiva selecionada do banco de dados; 

e vi) Sair – retorna para a tela principal. 
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Operador: O item de cadastro de Operador possui as mesmas funcionalidades que o item de 

Unidade Produtiva, inclusive possuindo um código de controle atribuído pelo próprio 

banco de dados do software. 

A diferença reside no fato de que um usuário previamente cadastrado, ou com 

acesso permitido pelo administrador do sistema como usuário master4 pode permitir o 

cadastramento de outro usuário e esse último pode redefinir uma senha para acesso 

individual, possibilitando que os relatórios (a serem melhor descritos posteriormente) 

gerados por este apresentem em seu cabeçalho, o responsável por sua manipulação. 

Máquinas/Implementos: Esse item possui as mesmas funcionalidades mencionadas nos 

itens anteriores, porém possui mais campos para a inserção das informações. O fato de 

poder utilizar o mesmo botão de funcionalidade para incluir informações tanto de 

máquinas, quanto de implementos mostra a versatilidade desta função (Figura 4). 

Figura 4. Tela de inclusão de informação de Máquinas Agrícolas. 

                                                             
4 Trata-se de um cadastro de usuário e senha inicial que é atribuído pelo administrador/programador direto no 
banco de dados, neste caso, o Firebird 2.5. Para fins de visualização e submissão de testes, o nome de usuário 
e senha para esse acesso é, para ambos os casos, a palavra “teste”.  
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Ocorre o mesmo ao se escolher o tipo Implemento (Figura 5), conforme pode ser 

visualizados nas respectivas figuras que se seguem. 

Figura 5. Tela de inclusão de informações de Implementos Agrícolas. 

 

Com intuito de possibilitar um melhor auxílio ao preenchimento dos campos Vida 

Útil Anos, Horas de Uso Anual e Valor Residual, foi concebido, um botão “Ajuda 

Preenchimento”, que auxilia o usuário no preenchimento desses campos. A Figura 6 mostra 

a ajuda que se encontra contida nesse item. 

Figura 6. Conteúdo do botão de Ajuda de Preenchimento. 
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No primeiro item de auxílio, o usuário poderá optar por utilizar, no valor residual, 

uma porcentagem que varia entre 1 a 50% do valor inicial do equipamento. Já no segundo 

item o usuário pode escolher um valor tabelado previamente cadastrado que, conforme o 

tipo de item que está cadastrando/inserindo as informações, basta dar um duplo clique em 

cima do mesmo que os valores serão preenchidos automaticamente (o valor residual aqui 

também consiste em uma porcentagem do valor inicial do equipamento). 

O cadastro dos itens que trata dos valores tabelados será melhor descrito no 

próximo item. 

Valores de Referência: Esse item também consiste em uma ajuda para o usuário, pois por 

meio deste é permitido ao mesmo alimentar outra tabela de banco de dados, que irá auxiliá-

lo no processo de tomada de decisão e preenchimento dos itens Vida Útil em anos, Horas 

de Uso Anual e Valor Residual (porcentagem em relação a um equipamento novo). É 

utilizado em conjunto com o item “Ajuda Preenchimento” já descrito anteriormente. 

 

Relatório: Nessa funcionalidade são gerados os relatórios nos quais aparecem os valores 

calculados. Na Figura 7 o operador escolhe qual o conjunto máquina/implemento que 

gostaria de calcular, caso escolha somente uma opção, somente o cálculo individual de cada 

tipo de equipamento é considerado. 

Figura 7. Tela de escolha do conjunto a ser gerado o relatório. 
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A Figura 8 mostra o relatório completo contendo os cálculos individuais e do 

conjunto mecanizado conforme valores já mostrados anteriormente, respeitando as 

respectivas divisões entre custos fixos e custos variáveis. 

Figura 8. Relatório completo gerado pelo software Operagri. 
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5. CONCLUSÃO 

A informática pode atuar como uma ferramenta importante na gestão de custos das 

atividades agrícolas, pois a competitividade no agronegócio depende de custos de produção 

menores, visto que um sistema que consegue diminuir mais rapidamente seus custos, só 

vem a conseguir ganhos, pelo fato de que, conforme a Afesbj (2002), o produtor é um 

agente tomador de preço, pois não consegue influenciar diretamente no preço de venda de 

um produto. 

É na gestão desses custos que ele pode obter tais ganhos e, quanto melhor e mais 

detalhada as informações, melhor o gerenciamento dos gastos e assim, melhor a previsão de 

retorno dos lucros e definição de investimentos a serem feitos. 

O software proposto é um instrumento que se mostra capaz de ser uma ferramenta 

de auxílio de tomada de decisão dos agricultores e demais agentes da agricultura 

mecanizada, visando aliar o dinamismo das soluções oferecidas pela TIC ao fator de 

competitividade no agronegócio. As informações fornecidas pela plataforma dão subsídio 

para uma melhor perspectiva gerencial dos custos de produção relacionados com as 

operações agrícolas mecanizadas, mostrando ao usuário do sistema quais os gastos 

financeiros de que devem dispor mediante os lucros esperados. 

A simplicidade do referido software, o nível de detalhamento dos parâmetros de 

cálculo apresentados, os botões para ajuda de preenchimento e os custos apresentados por 

ano, por mês e também por hora, devem chamar a atenção dos usuários a fazer uso não só 

desta plataforma, mas da TIC no geral, podendo assim focalizar cada ponto onde possam 

estar ocorrendo ineficiência e/ou desperdícios durante as operações, colaborando para que 

dessa forma, sejam alcançados parâmetros que possam assegurar bons índices de 

competitividade em seu meio de produção. 
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Sistema Estratégico de Gestão de Políticas Públicas: o caso do Programa 

de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT 
 

Introdução 

 

A informação e o conhecimento cumprem um papel novo e estratégico no 

emergente sistema socioeconômico, político e tecnológico, o que tem levado 

organizações a reformularem seus comportamentos e formas de gestão. Um dos maiores 

desafios das organizações na atualidade está em aprender a converter o conhecimento 

dos seus colaboradores em conhecimento organizacional e em identificar as 

informações no ambiente externo que são relevantes para inovar e agir.  

  Parte das inquietações e a complexidade do que muitos chamam a “nova era” ou 

sociedade da informação e conhecimento, estão relacionadas com a forma e os meios 

para identificar, recuperar, coletar, processar, armazenar, e compartilhar dados e 

informações que contribuam com o cumprimento dos objetivos que estruturam os 

diversos tipos de organizações. As organizações que conseguem acompanhar esse 

amplo fluxo de informações e desenvolvem ferramentas para organizá-las e utilizá-las 

para a criação e/ou apropriação de novos conhecimentos aproximam-se ao que é 

chamado de organizações do conhecimento.  

 Para as organizações públicas, o desafio é ainda maior, pois além de acompanhar 

seus processos administrativos, são responsáveis por implementar políticas e programas 

públicos que exigem uma outra lógica de avaliação que ultrapassa a relação 

empresa/cliente. Deve-se pensar na relação estado/cidadão e nas múltiplas dimensões de 

desenvolvimento da sociedade, que são impactadas pelas ações públicas. 

O objetivo deste é artigo é demonstrar a formulação de um sistema de gestão que 

considere, além dos processos administrativos e de controle de uma organização 

pública, a execução e avaliação do Programa público o qual é responsável. Para abordar 

este cenário, o texto divide-se em três tópicos. Inicialmente, faz-se uma breve 

contextualização da Ciência da Informação, destacando fatos importantes que 

impulsionaram o seu desenvolvimento com o objetivo de apresentar o surgimento de 

campos específicos, como a Gestão do Conhecimento. No segundo tópico, são 

apresentados os conceitos de Gestão do Conhecimento e os desafios a ela propostos, em 

especial, as mudanças que ocorrem na sociedade e as exigências para que as 

organizações lidem com estas mudanças. 
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O terceiro tópico aborda a gestão do conhecimento no âmbito das organizações 

públicas e descreve o caso da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA. A Secretaria desenvolveu um sistema de 

informação para auxiliar a sua gestão administrativa e operacional, bem como para dar 

suporte à gestão do Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – 

PRONAT cuja execução é sua responsabilidade. Este programa destaca-se pela 

governança descentralizada, com a abertura de instâncias locais para a participação 

social, autogestão e decisões de atores locais. Neste contexto, o sistema foi projetado 

para viabilizar a comunicação da organização pública com estas instâncias locais, 

denominadas de colegiados territoriais. 

 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Os primeiros estudos sobre a informação, ainda rotulados como estudos da 

documentação, preocupavam-se com o registro e a recuperação de dados. A partir da 

Segunda Guerra Mundial, a Ciência da Informação - CI consolidou-se como área do 

conhecimento envolvida com a solução do que se definiu como o problema da explosão 

da informação, ou seja, a soma dos conhecimentos humanos aumenta a ritmo prodigioso 

e não tem contrapartida em relação à evolução dos meios de armazenamento e acesso a 

informações (Bush, 1945).  

A CI ainda é uma disciplina científica em plena fase de constituição que enfrenta 

rupturas epistemológicas e paradigmáticas, desde o seu surgimento (Wersig, 1993; 

Gomes, 1993; Galvão, 1998; Pinheiro, 1995; Loureiro, 1995). Atualmente, pode-se 

entender que ela é a ciência e a prática que lida com a coleção, armazenamento, 

recuperação e uso da informação. Está preocupada com a informação registrável e o 

conhecimento, e as tecnologias e serviços relacionados que facilitam sua gestão e uso. A 

CI possui duas orientações fundamentais, por um lado, as necessidades humanas e 

sociais, e o uso de informações relativas aos registros do conhecimento, e, por outro, as 

técnicas de informação específicas, os sistemas e a tecnologia.  

Zins (2007d), a partir de seus estudos, forneceu uma base para avaliar as 

mudanças que ocorreram na área e como ela se desenvolveu. O objetivo inicial era 

identificar os conceitos empregados para definição de dado, informação e 
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conhecimento, definir os conceitos da CI e retratar seu perfil contemporâneo. (Zins 

2007a). O estudo foi dividido em quatro etapas e documentou 28 sistemas de 

classificação de ciência da informação que foram compilados por 57 estudiosos da 

comunidade acadêmica, de 16 países.  

Como resultado, Zins apresentou um modelo estruturado em 10 categorias 

hierarquizadas, a saber: 1) Fundamentos, 2) Recursos, 3) Trabalhadores do 

Conhecimento, 4) Conteúdo, 5) Aplicações, 6) Operações e Processos, 7) Tecnologias, 

8) Ambientes, 9) Organizações e 10) Usuários. Estas categorias foram divididas em dois 

grupos, o primeiro contendo os fundamentos da CI, que trata da área meta-

conhecimento, e o segundo contendo todas as demais categorias, essencialmente, 

ligadas ao conhecimento humano. De acordo com o autor, esta categorização permite 

representar todas as subáreas e aspectos importantes da CI. 

Saracevic (1996), em relação às características gerais que constituem a 

existência da CI e sua evolução, afirma que: a) Ciência da Informação é por natureza 

interdisciplinar, b) a CI possui um vínculo interdisciplinar inexorável com a Tecnologia 

da Informação e c) a CI tem uma participação ativa e deliberada na evolução da 

sociedade da informação, já que teve e tem um papel importante a desempenhar por sua 

forte dimensão social e humana, que ultrapassa a tecnologia. 

Sobre a interdisciplinaridade da CI, Pinheiro (2009) estuda e compara a visão de 

diferentes teóricos, entre os quais Borko (1968) e Mikhailov (1969), Goffman (1970) e 

Merta (1969) e faz uma constatação relevante em termos de expansão da área, 

destacando o aparecimento, sobretudo em decorrência dos avanços tecnológicos, de 

novas temáticas, como as bibliotecas virtuais/digitais, a mineração de dados, a 

Inteligência Competitiva e a Gestão do Conhecimento.  

 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O surgimento da Gestão do Conhecimento – GC evidencia a ampliação da 

Ciência da Informação a outros campos disciplinares, pois está diretamente relacionado 

com as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade em virtude da nova e estratégica 

função que a informação e o conhecimento têm para seu desenvolvimento. As 

organizações surgem como agentes importantes neste processo e se vêm obrigadas a 
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buscar os conceitos e instrumentos da CI e GC para lidar com as múltiplas dimensões 

do desenvolvimento. 

Em termos práticos, a informação, como exposto por Choo (2006), é um 

componente intrínseco às organizações. A GC é a diferença encontrada na capacidade 

que cada organização tem para reconhecer, organizar, utilizar e converter a informação 

em conhecimento para a ação. Além disso, é importante ressaltar que a capacidade da 

organização para utilizar as informações e aprimorar sua gestão (cumprimentos de seus 

objetivos), inovar e se adaptar às mudanças contínuas impostas pelo ambiente externo, 

depende do grupo de pessoas, funcionários e colaboradores que a compõem. A 

organização que faz gestão do conhecimento busca converter e capitalizar a 

aprendizagem individual para um conjunto de conhecimento da organização, o que 

significa que depois de um processo de aprendizado segue a contribuição, ou seja, “sua 

adequada estruturação para que outros da organização possam utilizá-la” (Sordi, 

2008, p. 26). 

A Gestão do Conhecimento, assim como a Ciência da Informação, possui 

diversas definições, segundo autores e escolas que a abordem. Sordi (2008) consegue 

apresentar vinte diferentes perspectivas sobre o processo de GC que podem integrar 

passos simples e rotineiros, tais como, adquirir, criar, sintetizar e distribuir informações, 

até passos mais complexos, que incluem, conceituar, refletir, agir e pesquisar. 

Em síntese, na GC, o foco está nos resultados do processo de aprendizagem. 

Para Choo (2006), este processo se dá a partir de três formas distintas. O primeiro trata 

da utilização da informação para compreender e interpretar as mudanças ocorridas no 

ambiente externo à organização. Caso a organização esteja preparada para isto, poderá 

gerar uma interpretação comum dessas mudanças, responder ou se adequar às mesmas 

para conseguir atingir seus objetivos em um ambiente dinâmico. 

O segundo refere-se à capacidade da organização em criar seu próprio 

conhecimento. Choo (2006) ressalta que a geração desse novo conhecimento depende 

da sinergia entre o conhecimento tácito e o explícito dentro da organização1. A geração 

                                                           
1 

  No processo de criação e geração do conhecimento organizacional dois conceitos são 
importantes a) o conhecimento explícito e o tácito. Para NONAKA e TAKEUCHI (2008, p.19), o 
conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e compartilhado na 
forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de 
produtos ou manuais. O conhecimento explícito pode ser rapidamente transmitido aos 
indivíduos. O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e explicável. Pelo 
contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, comunicar e compartilhar. 
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de conhecimento depende da socialização do conhecimento tácito de cada indivíduo na 

organização, que se consolidam e são externados como conhecimentos explícitos 

organizacionais que, por sua vez, serão internalizados como novos conhecimentos 

tácitos pelo indivíduo e, assim, sucessivamente. 

O terceiro é aquele no qual as organizações buscam e avaliam as informações 

para a tomada de decisões estratégicas. A ação de tomar decisões importantes no cunho 

de uma organização pode ser influenciada por muitos outros aspectos além das 

informações. Relações de poder no interior de tais organizações, por exemplo, poderão 

conduzir uma decisão com maior força do que a qualidade de uma informação técnica. 

Porém, esses aspectos não devem ignorar o fato da organização dispor de informações 

relevantes para subsidiar as decisões. Nesse sentido, a organização deve, pelo menos, 

“manter a aparência de racionalidades, para manter a confiança interna e, ao mesmo 

tempo preservar a legitimidade externa” (Choo, 2006, p. 28).   

Importante reconhecer que, apesar das peculiaridades individuais, os três 

modelos do uso da informação se complementam e “se apóiam mutuamente e um 

fornece as peças necessárias para o funcionamento do outro” (Choo, 2006, p. 50). 

Além disso, na prática, qualquer dos três modelos pode ser gerido a partir do processo 

de GC proposto por Sordi (2008): obter/adquirir; distribuir/partilhar; utilizar/aplicar; 

aprender/criar; contribuir; descartar/despojar; identificar/mapear; construir e sustentar. 

Para apoiar o desenvolvimento de cada uma dessas atividades, a organização 

pode contar com o auxílio de sistemas de informação, mas deve superar a ideia de que a 

GC está limitada ao processamento de dados (coletar, armazenar, distribuir). Faz-se 

necessário levar em conta a contextualização da informação, o público-alvo, áreas 

especializadas na comunicação, ferramentas flexíveis para a busca da informação, 

avaliação do uso de informações pelos usuários, conhecimentos, habilidades e atitudes 

requeridas pelos gestores e executores.  

 A GC está longe de ser implementada, sobretudo, em organizações 

encarregadas pela gestão de políticas públicas. As teorias organizacionais e, em 

especial, as referidas à gestão do conhecimento, estão sustentadas sobre as premissas de 

mercado e que orientam a gestão em função do próprio mercado. São poucos os 

trabalhos que estudam as organizações públicas como organizações que apreendem2 ou 

organizações do conhecimento. (Cavalieri, 2004) 

                                                           
2  Segundo Senge (1990) as organizações que apreendem são formadas por pessoas 
que expandem, continuamente, a sua capacidade de criar os resultados que desejam, onde se 



1716    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

 

Diferentemente de resultados econômico-financeiros e relação empresa/cliente, 

que norteiam as organizações privadas, a GC, nas organizações públicas, deve pensar 

socialmente e na relação estado/cidadão. Pode-se definí-la como um “conjunto de 

processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de assegurar a habilidade 

de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar conhecimentos estratégicos que 

podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para 

inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo”. (Brasil, 2012).  

No contexto da Gestão do Conhecimento em organizações públicas, será 

apresentado um estudo sobre a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA que elaborou um sistema de gestão para 

avaliar o impacto do Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – 

PRONAT. O estudo abrangerá a descrição do Programa, o sistema e os indicadores de 

avaliação do Programa. 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZACIONAIS PÚBLICAS: O 

CASO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

TERRITÓRIOS RURAIS – PRONAT 

 

O Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT foi 

formulado e é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA. O Programa adota como escala de ações, a 

abordagem territorial, ou seja, o território rural é “um grupo de municípios, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, 

caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a 

sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial.” (SDT, 2005, p.11) 

O PRONAT estrutura-se a partir de um modelo descentralizado de gestão que 

incorpora a participação das populações como estratégia para efetividade de suas ações. 

Para garantir essa participação e o fortalecimento da descentralização, qualificam-se as 

                                                                                                                                                                          
estimulam padrões de comportamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha 
liberdade, e as pessoas exercita-se, continuamente, em aprender juntas (apud Riche; Monte 
Alto, 2001). 
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populações para o processo de gestão e de avaliação dos resultados do programa. Isto 

implica que a avaliação do Programa deve abranger, além dos índices de 

desenvolvimento dos territórios, as capacidades necessárias para que a população local 

torne-se gestora de seu próprio desenvolvimento.  

Para a execução do Programa, a SDT/MDA (2005) prevê a criação de 

Colegiados Territoriais, responsáveis por gerir as ações de desenvolvimento nos 

territórios. Assume-se que esta institucionalidade é o meio para inclusão da população 

no processo de gestão com os objetivos de dinamizar as economias locais, incrementar 

o desenvolvimento social e político e garantir a inclusão dos territórios rurais nas 

dinâmicas regionais e nacionais, considerando, obviamente, os impactos no meio 

ambiente.  

No entanto, a gestão do Programa tem demonstrado, na prática, que propostas 

para o desenvolvimento sustentável, que prevê compatibilizar crescimento econômico, 

preservação ambiental, desenvolvimento social e político, e de capacitação da 

população para participar desse processo de desenvolvimento, faz com que o processo 

de avaliação seja um grande desafio. A dificuldade encontra-se em elaborar indicadores 

interdependentes que transcendam as perspectivas tradicionais de desenvolvimento, 

assim como contabilizem a participação e a capacitação social.  

Para superar estas dificuldades, o MDA, em parceria com o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, aprovaram e contrataram, via 

edital MDA/SDT/CNPq – Gestão de Territórios Rurais nº 05/2009, 37 projetos, 

enviados por 27 Instituições de Ensino Superior – IES diferentes. Os projetos aprovados 

foram utilizados como estudo piloto, em 37 Territórios Rurais, para validação de uma 

metodologia de avaliação do Programa, considerando amostragem, instrumentos de 

coleta e indicadores. 

Para sistematizar os dados coletados pelas células, além daqueles produzidos 

dentro da própria Secretaria, em função das suas atividades administrativas, foi 

desenvolvido o Sistema de Gestão Estratégica – SGE. No contexto do PRONAT, o SGE 

tem como objetivos a) promover e facilitar o acesso às informações que subsidiem as 

iniciativas para desenvolvimentos dos territórios rurais, b) realizar avaliação de 

resultados e de impactos do Programa, e c) disponibilizar instrumentos para melhorar a 

qualidade dos investimentos públicos. (Brasil, 2011) Além disso, como o PRONAT se 
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destaca por exigir que a população local participe de todo o processo de implementação 

de suas ações, o sistema possui uma lógica para gestão de informação e comunicação 

que cobra sentido só na medida em que os atores que participam do desenvolvimento 

territorial possam interagir com ele. 

O SGE começou a operar no início de 2007 limitado a algumas funcionalidades 

e apenas no ano de 2010, ocorreu seu lançamento com todos os módulos. O SGE é uma 

ferramenta organizacional de planejamento e comunicação para ordenar os fluxos de 

informação e apoiar os diferentes atores na gestão da política para o desenvolvimento 

territorial. Promove e facilita o acesso às informações nos processos de gestão social do 

território, realiza avaliação da gestão e de impactos da Política de Desenvolvimento dos 

Territórios Rurais, bem como viabiliza a participação social no controle dos 

investimentos públicos. 

Os objetivos do SGE foram definidos a partir dos desafios da política de 

desenvolvimento rural com relação às transformações institucionais que a estratégia 

requer. Cinco componentes podem resumir as condições básicas para o êxito da gestão 

social dos territórios e gerar um processo de aprendizagem organizacional conforme 

previsto por Choo (2006): a participação, organização, planejamento, articulação e 

controle social.  

Cada uma destas condições implicam aspectos da gestão que devem ser gerados 

e garantidos nos procedimentos políticos e técnicos de implementação da política de 

desenvolvimento rural. Sendo, deste modo, imperativo que o SGE proporcione 

ferramentas de informação e comunicação para apoiar a gestão social dos territórios. 

Uma das maiores inovações da política de desenvolvimento rural com enfoque 

territorial é a abertura de amplos espaços de participação, autogestão e descentralização 

de decisões na formulação, execução e controle social das ações que compõem as 

estratégias de política pública. Isto implica a presença ativa de um amplo conjunto de 

atores em diferentes níveis de gestão, que vai ao encontro do processo de aprendizagem 

a partir da compreensão do ambiente externo (Choo, 2006).  

Para efeitos de desenho do SGE, considerando o segundo processo de 

aprendizagem, ou seja, a partir das dinâmicas constituintes do ambiente interno da 

organização, (Choo, 2006) os atores são usuários e geradores de fluxos de informação e 
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estão classificados em quatro grandes grupos, de acordo com sua relação e grau de 

vinculação com os processos da política de desenvolvimento rural. O primeiro grupo 

corresponde aos atores diretamente vinculados com as decisões e práticas das ações e 

programas que compõem a estratégia para o desenvolvimento rural sustentável. Entre 

eles há dois níveis de gestão, correspondendo ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF e a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial - SDT. A Secretaria é responsável pela formulação e execução da política e 

para isto tem uma estrutura operacional com dois níveis de gestão: o nível central, por 

meio dos diretores operacionais, administrativos e políticos, e, um nível territorial, no 

qual conta com articuladores regionais e estaduais. 

Os atores territoriais formam o segundo grupo. Não têm uma dependência direta 

com a SDT e constituem a presença real das organizações sociais do território, dos 

agentes públicos locais, estaduais e dos diversos ministérios que têm ações diretas no 

território. Estão neste grupo os Colegiados Territoriais, as Células de Acompanhamento 

e Informação - CAI e as Bases de Serviços. Participam do terceiro grupo, as Entidades 

Parceiras, nas abrangências nacional, regional, estadual e territorial. O quarto grupo 

corresponde aos estudiosos do tema e o público, em geral. A Figura 1 apresenta a 

estrutura completa de usuários contemplados pelo sistema. 

Importante notar que o SGE atende as demandas de usuários para além dos 

envolvidos diretamente com a gestão do PRONAT e contribui para que as informações 

sobre desenvolvimento dos territórios rurais sejam acessadas por pesquisadores, 

jornalistas, acadêmicos e interessados no assunto. O SGE propicia o armazenamento de 

um grande número de informações, coletadas a partir dos mesmos procedimentos, em 

todos os territórios geridos pelo MDA/SDT e será utilizado para a tomada de decisões 

estratégicas referentes ao PRONAT e a própria SDT. 

 

Figura 1 - Usuários do SGE 
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Fonte: SDT (2010) 

A estrutura conceitual do SGE se suporta a partir de três macroprocessos que 

representam cada um dos níveis onde deverão acontecer mudanças que indiquem os 

avanços nos processos, resultados e impactos para o desenvolvimento dos territórios 

rurais. Como indicado na Figura 2, o primeiro macroprocesso está no nível da gestão do 

PRONAT – Gerência Política - incluindo os processos desenvolvidos e as metas 

alcançadas a partir dos subsistemas de planejamento de ações, planejamento e controle 

de orçamento e das metas físicas definidas. 

O segundo macroprocesso diz respeito à Gestão Territorial, ou seja, às 

mudanças que acontecem nos territórios rurais a partir das quatro áreas de resultados do 

Programa (Dinamização Econômica, Gestão Social, Articulação de Políticas Públicas e 

Fortalecimento de Redes Sociais) e, por fim, o terceiro macroprocesso – 

Desenvolvimento Rural - faz referência ao impacto do Programa na qualidade de vida 

da população rural. 
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Fonte: SDT (2010) 

Por meio do SGE organizam-se e administram-se informações que são insumos 

para os processos de tomada de decisão, pela SDT/MDA e pelos atores locais em 

relação ao PRONAT. Para isso, sua estrutura inclui processos que vão desde a gestão do 

programa, dos projetos apoiados pela secretaria até a gestão dos Colegiados Territoriais, 

de modo a envolver todos os atores que constituem a rede de gestão social do Programa.  

Para atender os diferentes usuários, o SGE procurou organizar os fluxos de 

informações que partem e chegam aos territórios, vindos de entidades parceiras, 

organizações sociais, instituições regionais, estaduais e federais. As informações são 

processadas e recebem valor agregado por meio das ferramentas computacionais e de 

comunicação, e retornam aos atores territoriais, concretizando sua função de apoio à 

gestão, acompanhamento e controle social dos processos da política territorial.  

Para realizar o processamento de todas estas informações, o SGE foi estruturado 

em três ambientes gerais: i) Informações Territoriais, que atende às demandas por 

informações de base de dados oficiais,  quanto à composição, caracterização e 

documentos referenciais sobre os territórios; ii) Resultados da Gestão Territorial, que 
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abarca informações sobre a gestão do programa, dos colegiados, indicadores de 

desenvolvimento e tipologia territorial e, por fim, iii) Ambientes de Gestão ou Área de 

Trabalho, desenvolvido segundo às necessidades dos diferentes perfis de usuários, para 

ser um ambiente de entrada e consulta de dados e informações de apoio aos diferentes 

níveis de gestão. Abaixo é apresentado o desenho operacional do SGE, em seguida, a 

definição de cada um de seus componentes. 

Figura 3 Estrutura Conceitual do SGE 

Fonte: SDT (2010) 

A) Sistema de Informações Territoriais 

Este ambiente armazena dados de fontes oficiais, relativos à caracterização dos 

territórios. Seu conteúdo é baseado em indicadores econômicos, sociais, ambientais, 

institucionais, culturais e políticos que permitem a descrição das diferentes dimensões 

dos territórios. Permite a análise intertemporal da evolução territorial e suporte aos 

diagnósticos territoriais em todos os níveis de gestão, desde o territorial até o federal. 

Os indicadores e informações foram agregados em dois componentes:  

 Pesquisa Avançada: reúne um conjunto de indicadores estatísticos que permitem 

a descrição e caracterização dos territórios dentro de um sistema de consulta interativa, 

que proporciona aos usuários a possibilidade de selecionar os territórios ou áreas 

temáticas de consulta – populacional, social, econômica, ambiental e política 

institucional – como também utilizar um conjunto de relatórios já estabelecidos no 

sistema.  



Atas  Proceedings    |    1723

 As Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) na competitividade do Sistema Agrário  P08 
e na promoção do Desenvolvimento Rural

 

 

 Biblioteca: o acervo disponível reúne informações documentais, livros, manuais, 

planos e arquivos digitais, muitos dos quais representam registros documentais 

produzidos em dinâmicas locais, tais como oficinas, reuniões, entre outras. O acervo 

físico pode ser acessado pelo público interno da SDT e os arquivos digitais pelo público 

em geral.  

 

B) Ambientes de Gestão (Área de Trabalho) 

Constituem-se a área de entrada de dados do sistema. Seu objetivo é 

proporcionar aos usuários, que desenvolvem algum tipo de ação nos territórios, um 

ambiente interativo de gestão, de forma que a informação flua em duas direções, dos 

usuários ao sistema, quando há registro de informação, e do sistema aos usuários, no 

momento de consultas. Estas ferramentas estão estruturadas seguindo as tendências 

organizacionais e de estratégias da SDT na gestão do programa. Os componentes são: 

 Células de Acompanhamento e Informação: este componente provê às células, 

ferramentas para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo o planejamento dos 

trabalhos, cronograma de execução, instrumentos de coleta de informação, bem como 

acesso às informações dos demais ambientes do SGE, com vista ao cumprimento das 

responsabilidades que lhes foram designadas, a saber: coleta e análise de informação, 

apoio aos trabalhos do Colegiado e desenvolvimento de estratégias para comunicação 

de novos conhecimentos sobre as realidades territoriais. 

 Colegiados em Rede: este componente permite registrar informações sobre a 

constituição do Colegiado e documentação de suporte para sua formalização, além da 

composição de cada uma de suas instâncias organizativas, tais como: plenária, núcleo 

dirigente, núcleo técnico, câmaras temáticas, agenda de trabalho e contatos. 

 Entidades Parceiras: este componente fornece as ferramentas que requer a SDT e 

as entidades parceiras para o monitoramento de ações de capacitação e também para a 

divulgação dos planos implementados nos territórios. A primeira ferramenta é o 

Monitoramento de Ações de Capacitação, onde são registradas as atividades de 

formação financiadas pela SDT, deste modo, gera-se um banco de dados nacional com 

as pessoas capacitadas no âmbito do PRONAT – quantidade, perfis e histórico de 

participação nos eventos. Estas informações permitem aos gestores da SDT e às 

próprias entidades parceiras orientarem futuras estratégias de formação. Ela também 

possibilita imprimir os Certificados de Capacitação. A segunda ferramenta, nomeada 
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como Planos, permite acompanhar as ações desempenhadas pelas entidades no apoio à 

elaboração dos diversos instrumentos de planejamento Territorial financiados pela SDT. 

 

C) Resultados da Gestão Territorial 

Neste ambiente, são apresentados os indicadores de avaliação dos diferentes 

processos que conformam a gestão da política. As áreas de avaliação são: 

 Indicadores de Desenvolvimento: Nesta seção os usuários podem acessar uma 

série de indicadores agregados que, em conjunto, contribuem para a caracterização do 

território em foco. Os indicadores apresentados nesse ambiente são gerados a partir das 

pesquisas realizadas pelas Células de Acompanhamento e Informação em 37 dos 164 

territórios apoiados pela SDT sendo eles: Índice de Condições e Vida – ICV, o Índice 

de Capacidades Territoriais, a Avaliação da Gestão dos Colegiados Territoriais e o 

Indicador de Identidade Territorial. Além dos indicadores citados, está disponível 

também o Índice de Desenvolvimento Sustentável – IDS, que é calculado a partir de 

variáveis secundárias agrupadas em seis áreas estratégicas do desenvolvimento: Social, 

Demográfica, Político-Institucional, Econômica, Ambiental e Cultural.. 

 Gestão dos Colegiados: dá acesso aos relatórios sobre os processos internos do 

Colegiado, tais como, composição, características institucionais, agendas de trabalho, 

estrutura organizacional e infraestrutura dos colegiados. Esta ferramenta auxilia tanto os 

colegiados como os agentes que apóiam sua Gestão na tomada de decisão, 

acompanhamento e orientação das ações desenvolvidas. 

 Gestão de Projetos: Esta seção disponibiliza informações sobre os projetos 

financiados pela SDT, organizados nos seguintes temas: Projetos Contratados junto a 

Caixa Econômica Federal - CEF, Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em 

Territórios - PROINF e Monitoramento de Projetos. 

Em Projetos Contratados (CEF) estão disponíveis informações dos projetos de 

investimento com ordem de contratação pela SDT e já empenhados pela Caixa 

Econômica Federal. PROINF é uma seção com aplicativo que permite o registro e 

qualificação das propostas técnicas apresentadas pelos territórios no marco das 

convocatórias PROINF. Além de sistematizar as informações para gerar relatórios, é 

possível que cada uma das instâncias envolvidas no fluxo (colegiado, delegacia e 

conselho estadual) acompanhe todo o trâmite que segue a proposta, desde a sua 
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elaboração, no colegiado, até o seu envio para empenho na CEF. Monitoramento de 

Projetos é um painel com indicadores que demonstram a atual situação dos projetos de 

investimento nos territórios a partir do levantamento feito in loco, pelos integrantes das 

células de acompanhamento e informação. Gestão do Programa é um ambiente 

constituído pelo Sistema de Informações Gerenciais - SIG que permite o registro, 

processamento e gestão do planejamento administrativo e operacional da SDT. 

No marco da gestão do conhecimento o SGE é o meio para obter/adquirir e 

distribuir/partilhar informações e os atores territoriais são os encarregados de 

utilizar/aplicar; aprender/criar; contribuir; descartar/despojar; identificar/mapear; 

construí-lo e sustentá-lo. O conhecimento tácito desses atores converte-se num dos 

elementos chave na condução do PRONAT, influenciando as decisões sobre as ações 

que o mesmo deve implementar e são aplicados para a criação e inovação de novas 

metodologias para o planejamento territorial, elaboração de conceitos sobre 

desenvolvimento territorial e gestão social, que podem ser generalizados no universo de 

territórios que o PRONAT atende. 

As organizações e seu conhecimento dependem dos indivíduos e o 

conhecimento tácito que estes podem socializar para se adaptar ao meio, criar e tomar 

decisões. Dentro da Política de Desenvolvimento Territorial Rural, gestão social 

significa a participação dos atores territoriais e das equipes de técnicos da SDT nos 

processos de planejamento, organização, coordenação e controle social. Esses atores 

devem levar em conta as informações do entorno  as quais podem contribuir no 

desenvolvimento territorial. De igual maneira, as organizações envolvidas devem inovar 

nas suas formas de gestão para se adaptarem a esse meio para atenderem, de maneira 

oportuna, as demandas que o entorno territorial colocam para o desenvolvimento. 

5 CONCLUSÃO 

Na perspectiva da Ciência da Informação e, dentro desta, a Gestão do 

Conhecimento, converte-se num elemento fundamental para enfrentar os desafios da 

época atual na qual o recurso conhecimento se coloca tão valioso quanto os outros bens 

de produção. As organizações são meios que contribuem para o desenvolvimento das 

sociedades, utilizando para isto, entre outros, o ferramental que disponibilizam ciências 

como a Ciência da Informação. 
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As organizações públicas, porém, devem se aproximar das teorias da 

administração, que colocam elementos para melhorar a gestão das mesmas, valendo-se 

de soluções propostas pela Ciência da Informação que visam lidar com a coleção, 

armazenamento, recuperação e uso da informação efetiva. 

Ainda deve-se aprofundar nesse aspecto, pois fica evidente a necessidade de 

aprimoramento e mais efetividade por parte das organizações públicas na adoção dessas 

práticas inovadoras e estratégicas. Ações importantes estão sendo conduzidas pelo 

governo nesse sentido, sinalizando mudanças no cenário público com ênfase no social. 

Muitas ferramentas estão sendo implementadas e são fundamentais para o 

desenvolvimento dessas práticas, mas só isso não é suficiente. É necessário, acima de 

tudo, modificar os costumes de forma que as pessoas, principalmente gestores, passem a 

perceber a importância da informação, do conhecimento criado e sua aplicação, para 

melhorar o desempenho das atividades dentro da organização, tornando o processo de 

tomada de decisões mais eficiente. 

Vale ressaltar ainda, que a colaboração e alianças desenvolvidas por meio deste 

compartilhamento permitem o reconhecimento de que aprender não é apenas planejar 

ações, mas, principalmente, replanejar, implementar e refletir sobre as sérias questões 

organizacionais com que se deparam essas instituições, de forma a encontrar soluções 

coletivas e estratégicas. 
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Resumo 

A monda manual permanece ainda como sendo a técnica predominante 

na monda de frutos. As soluções alternativas encontradas na literatura 

baseiam-se num de dois conceitos: veio rotativo com elementos de 

impacto flexíveis e dispositivo vibratório, apresentando ambos um 

carácter não seletivo. Este artigo faz uma breve descrição dessas 

soluções, assim como das técnicas de sensorização de produtos 

hortofrutícolas investigadas e aplicadas até à data no campo e em 

ambiente industrial. Com base nos problemas, possibilidades 

observadas e o suporte de literatura adicional, sugerem-se possíveis 

linhas de desenvolvimento de sistemas e configurações de atuação e 

sensorização, evidenciando as vantagens e os desafios das respetivas 

implementações. 

 
Palavras-chave: Monda de frutos, Hortofrutícolas, Sensorização, Atuação, 

Automatização 
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ABSTRACT 

Manual thinning remains as the predominant technique in fruit 

thinning. Alternative solutions found in the literature are based on two 

distinct concepts: a rotating shaft with flexible impact elements, or a 

vibration device, presenting both a non-selective basis. This paper 

includes a brief description of these solutions, as well as the sensing 

techniques of horticultural products investigated and implemented to 

date in the field and industrial environments. Based on the problems, 

observed possibilities and additional literature support, possible lines 

for the development of systems and sensing and acting configurations 

are suggested, highlighting the advantages and challenges of their 

respective implementations. 
 

Keywords: Fruit thinning, Horticultural, Sensing, Acting, Automation 
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1. Introdução 
A qualidade dos frutos está muito dependente da carga de uma árvore. O calibre do fruto, 

i.e., a sua dimensão, é um parâmetro de qualidade com valorização económica. Este 

parâmetro encontra-se intimamente relacionado com o correto ajustamento da carga. 

Caso a poda seja pouco severa para que garanta uma maior produção, e o vingamento dos 

frutos (transformação das flores em frutos) for elevado, obtém-se um excesso de carga 

caso se verifiquem condições climáticas favoráveis. Nesta condição, resta aos produtores 

fazer o correto ajustamento da carga através da monda dos frutos. A monda manual é o 

método mais utilizado, mas requer elevada disponibilidade de mão-de-obra, fator muitas 

vezes limitativo, e que por ser moroso torna-se bastante dispendioso. A monda química 

dos frutos, e em particular do pessegueiro, não é uma prática corrente porque os resultados 

não têm sido consistentes. As menores dimensões das propriedades e, mais concretamente 

da área de cada cultivar dentro de uma exploração, podem tornar o uso de equipamentos 

de grandes dimensões em algo pouco funcional e desajustado. Assim, mostra-se 

necessária a criação de soluções que permitam a realização da monda de frutos num 

tempo mais curto e de forma mais económica que a monda manual. Este procedimento 

terá que ter em consideração as condições locais, particularmente no que respeita à 

versatilidade que é necessária de acordo com a heterogeneidade das plantas, resultante 

também da heterogeneidade das parcelas e do solo. Neste artigo descrevem-se e discutem-

se possíveis topologias de sensorização e atuação para dispositivos automáticos e 

semiautomáticos de monda seletiva de frutos. Inicialmente são definidas as 

especificações que definem quais as condições que um dispositivo de monda de frutos 

deve satisfazer para que demonstre interesse comercial. De seguida, realiza-se uma breve 

descrição dos pomares e árvores de fruto como meio de operação para dispositivos 

automáticos, evidenciando as condicionantes envolvidas na passagem da definição de 

especificações para a formulação de modelos conceptuais e para a adoção de soluções 

para os diferentes elementos constituintes. São brevemente analisadas as topologias mais 

comuns de sensorização e atuação implementadas na investigação de sistemas autónomos 

de colheita de frutos. São também descritas possibilidades alternativas de mecanismos de 

atuação. Por último, é sugerido um modelo conceptual para um dispositivo 

semiautomático para a monda seletiva de fruto.  
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2. Estado da arte 

2.1. Dispositivos de monda 
Apesar da investigação relativa à mecanização de monda de frutos e flores se ter iniciado 

há décadas, a sua implementação permanece como algo pouco comum, sobretudo devido 

à inconsistência de resultados económicos presentes na literatura técnica e científica da 

especialidade, ainda que na maioria dos casos se observe de facto um impacto económico 

positivo quando comparado com a monda manual. Esta inconsistência de resultados deve-

se provavelmente ao facto de todos os ensaios presentes na literatura fazerem uso de 

técnicas de monda não seletiva, caracterizada por uma remoção aleatória de flores ou 

frutos, e em que os parâmeros de regulação são ajustados heuristicamente. A 

aleatoriedade dos mecanismos não seletivos é ainda reforçada pela variabilidade natural 

dos fatores ambientais e biológicos que afetam as árvores de fruto. Os dispositivos 

encontrados na literatura podem ser agrupados em dois conceitos: veio rotativo com 

hastes flexíveis (Martin-Gorriz et al.; 2012; Miller et al., 2011) e agitadores de ramos e 

troncos (Berlage e Langmo, 1982; Martin et al., 2010; Rosa et al., 2008). 

 

2.2. Sensorização de frutos e vegetais  
Existem vários estudos de revisão que abordam a sensorização de frutos e vegetais, quer 

para a extração de propriedades externas como de propriedades internas, no campo e em 

meio industrial (Du e Sun, 2006). O foco atual da investigação, para aplicações no campo 

e árvores de frutos, é a visão computacional baseada em câmaras que operam no espetro 

visível, ou câmaras hiperspetrais (Jimenez et al., 2000). Contudo, a oclusão dos frutos 

por parte das folhas e ramos faz com que o grau de deteção seja muitas vezes insuficiente, 

e na época de monda este facto é ainda acentuado pela pigmentação e pelas pequenas 

dimensões dos frutos, assim como pela alta densidade de folhagem presente em diversas 

espécies e cultivares. Assim, para que seja possível conceber dispositivos capazes de 

exercer uma monda seletiva, é necessário desenvolver sensores que permitam distinguir 

os diferentes tipos de objetos. As tecnologias de espetroscopia eletromagnética e 

ultrassónica são as que mais se aproximam de satisfazer essa necessidade, contudo não 

são por norma aplicadas em contextos que requeiram uma rápida operação em tempo-

real. 
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3. Especificações  
Para que um dispositivo de monda automatizada ou semi-automatizada apresente uma 

vantagem económica incontestável para os produtores de diferentes patamares de 

produção, devem-se satisfazer os seguintes aspetos: 

1. Agilizar significativamente o processo face ao método manual, que apresenta uma 

duração de 15 a 20 minutos por árvore por trabalhador. Além da óbvia redução de 

mão-de-obra necessária, a redução do período de tempo da execução dos 

diferentes processos frutícolas é por si só um fator extremamente valioso para os 

produtores, de um ponto de vista de gestão de recursos e da capacidade de resposta 

aos inúmeros fatores de grande imprevisibilidade característicos do setor, tal 

como as condições atmosféricas ou o aparecimento de variados tipos de pragas e 

doenças. 

2. Não comprometer a seletividade conseguida pelos trabalhadores durante o 

processo manual, ou seja, deve garantir um número ótimo de frutos por ramo e 

uma distribuição uniforme dos mesmos ao longo dos ramos. A seletividade regula 

diretamente a relação entre o volume de produção e o calibre final dos frutos, pelo 

que, em conjunto com os custos das operações e os fatores ambientais não 

controlados, determina se a aplicação da monda de frutos resulta num impacto 

económico positivo, neutro ou negativo. Assim, um dispositivo de monda ideal 

deve apresentar um elevado nível de seletividade com parâmetros reguláveis, para 

que possa otimizar os resultados para diferentes árvores de fruto, cultivares e 

condições ambientais, obtendo resultados com uma elevada repetibilidade, que 

motivem uma larga adoção dos dispositivos pela demonstração de impactos 

económicos positivos consistente. 

3. Reduzido período de retorno. De forma a permitir a aquisição de dispositivos por 

parte de produtores pertencentes a diferentes escalões económicos. Este fator 

dependerá dos custos de aquisição, utilização e manutenção do dispositivo, assim 

como dos resultados alcançados pela sua utilização e consequente impacto 

económico. 

4. Conforto, simplicidade e segurança de utilização. O dispositivo deve permitir que 

um trabalhador, se necessário, o opere ou monitorize ao longo de um dia com 8 

horas de trabalho. A interface deve ser tão simples quanto possível, sem, no 
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entanto, excluir a possibilidade de conter parâmetros reguláveis, caso estes 

mostrem o potencial para colmatar a variabilidade associada aos diferentes tipos 

de árvore de fruto, cultivares e condições ambientais sobre os quais se pretende 

atuar. Não deve apresentar uma possibilidade de infligir danos significativos, a 

pessoas ou às árvores.  

 

3.1. Caracterização, variabilidade e condicionamento do meio de operação 
Os ambientes agrícolas são, de forma geral, cenários altamente complexos e destruturados 

(Kapach et al., 2012). Uma árvore de fruto como meio de operação de um dispositivo 

automatizado possui três principais fontes de variabilidade: objetos, ambiente e espécies 

(Bac et al., 2014). Os objetos presentes e constituintes de uma dada árvore tais como 

frutos, ramos e folhas variam significativamente a sua posição relativa, tamanho, forma 

e propriedades óticas. Não existem até à data modelos que permitam prever a posição 

onde existem ou existirão frutos a vingar, pelo que os dispositivos, seja para a colheita ou 

para a monda seletiva, têm de possuir a capacidade de os localizar. Esta variabilidade 

surge de forma acentuada mesmo entre árvores de uma mesma cultivar em condições 

semelhantes, não só devido a diferenças genéticas, mas também a fatores como a idade 

de cada árvore, a ocorrência de pestes, doenças ou dos tratamentos aplicados pelos 

produtores. Além disso, a vida útil de cada cultivar no mercado tem vindo a diminuir, 

devido ao facto das empresas de melhoramento de plantas (viveiristas) produzirem 

continuamente novas cultivares no sentido de melhorar a produção ou responder às 

necessidades do mercado. Os frutos de uma mesma árvore podem variar 

significativamente de cor, forma e dimensões (Bac et al., 2014). No entanto, esta variação 

é minimizada na monda, tanto mais quanto mais próxima da plena floração se realizar a 

intervenção. Contudo, não deixam de existir fenómenos imprevisíveis como o surgimento 

de frutos em posição colateral, em que o acesso por parte de um qualquer atuador a cada 

um dos frutos, sem afetar os restantes, é dificultado, assim como a capacidade dos 

sensores discernirem entre os diferentes frutos no aglomerado. Os restantes objetos, 

ramos e folhas, não devem sofrer qualquer tipo de dano, pelo que, os sistemas 

automatizados têm de ser capazes de os identificar para que os possam evitar durante as 

fases de posicionamento e atuação, podendo também estes variar significativamente no 

que diz respeito à sua geometria, localização e propriedades óticas. Estes objetos, além 
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de representarem obstáculos no deslocamento das estruturas dos dispositivos, são 

responsáveis pela oclusão dos frutos. 

A segunda fonte de variabilidade diz respeito aos diferentes ambientes e sistemas de 

produção: pomares, estufa, indoor farming e campo aberto. É de destacar que em estufa 

e em indoor os frutos apresentam significativamente menos variabilidade de posição, 

forma, dimensões e cor, uma vez que se recorre a estruturas para a condução das plantas, 

e parâmetros tais como a iluminação, temperatura e níveis de CO2 podem ser controlados. 

Os processos nesses sistemas de produção, de condições controladas, são, portanto, mais 

facilmente automatizáveis. Contudo, o foco do trabalho apresentado neste artigo é a 

monda em árvores de fruto, cultivadas em pomar, onde a acessibilidade dos frutos é 

reduzida pela densidade de obstáculos que necessitam de ser evitados e que 

simultaneamente diminuem a visibilidade dos frutos. Adicionalmente, na época 

imediatamente após plena floração, em que a monda dos frutos é idealmente realizada, os 

frutos apresentam pigmentação predominantemente verde e pequenas dimensões, e a 

densidade de folhagem em várias cultivares é elevada. A condução e poda das árvores 

são componentes integrantes de um sistema de cultivo e apresentam especial relevo para 

o condicionamento da visibilidade e acessibilidade dos frutos, já que permitem simplificar 

e normalizar a geometria das árvores. Nos pomares devem ser tidos em consideração 

como distúrbios adicionais a ocorrência de ventos que agitam os ramos e chuvas que 

podem danificar os dispositivos. 

A terceira fonte de variabilidade relaciona-se com a existência de diferentes cultivares e 

espécies num mesmo meio de operação. Os pontos anteriores destacam o facto de existir 

uma grande variabilidade intracultivar. Então, na presença de diferentes cultivares ou 

espécies, a variabilidade do meio torna-se muito mais acentuada. Posto isto, torna-se 

óbvia a complexidade acrescida de conceber dispositivos com suficiente versatilidade 

para atuar sobre pomares que contenham múltiplas cultivares e espécies, uma vez que 

cada cultivar e espécie apresenta desafios técnicos diferentes. Foi sugerido que em 

trabalhos futuros, os investigadores devem-se focar apenas numa espécie e analisarem a 

mesma o mais detalhadamente possível, para que consigam atingir soluções funcionais 

(Bac et al., 2014). 
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3.2. Manipulador móvel autónomo 
Um sistema de monda seletiva totalmente automatizado necessita de estruturas 

articuladas que lhe confiram um número suficiente de graus de liberdade, permitindo o 

posicionamento e orientação dos atuadores favorável à remoção dos frutos alvo, sem 

danificar a árvore ou os frutos que deverão permanecer na árvore. Necessita ainda que 

essa estrutura se possa movimentar, em torno de cada árvore para maximizar o seu 

alcance, e consiga transitar entre as diferentes árvores. A solução mais óbvia para 

satisfazer estas necessidades, atendendo ao modelo humano, seria implementar um 

sistema com base num manipulador robótico equipado com uma garra, montado numa 

plataforma móvel, frequentemente denominada AGV (Automated Guided Vehicle), 

exemplificada na Figura 1, ou em tratores com condução autónoma, em conjunto com 

tecnologia de visão computacional. Esta solução tem sido a base da maior parte da 

investigação relativa a sistemas de colheita de frutos automatizada, onde os 

investigadores baseiam os seus sistemas maioritariamente em manipuladores de 3 graus 

de liberdade e câmaras que operaram no espetro visível, ou em câmaras multiespectrais 

(Bac et al., 2014). 

 

 
Figura 1 – Ensaios de campo de um sistema autónomo de colheita de frutos baseado 

num manipulador PRRRP (De-An et al., 2011). 

 

Uma solução alternativa para o movimento de translação seria a implementação de carris 

ou calhas guia, no solo ou aéreos. A utilização de carris ou calhas poderia facilitar o 
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desenvolvimento do sistema, já que dispensaria a necessidade de recorrer a sistemas e 

algoritmos complexos de navegação, apesar de poder eventualmente limitar, 

adicionalmente, o alcance dos atuadores e resultar em custos elevados de construção, 

dependendo das dimensões das explorações. Um exemplo da implementação de carris em 

conjunto com um manipulador robótico para a colheira de pepinos em estufa é 

apresentado em Van Henten et al. (2003). No caso de um sistema com translação baseada 

em carris aéreos, poder-se-ia ainda considerar a utilização de robôs de configuração delta 

(manipuladores paralelos), ou semelhantes. 

O ciclo de trabalho (deteção e atuação) deste tipo de sistemas pode atingir várias dezenas 

de segundos, além disso a implementação com sucesso de algoritmos de navegação de 

robôs móveis em ambientes como o dos pomares apresenta ainda inúmeras dificuldades, 

necessitando de algoritmos complexos e fusão de sensores. O caso de maior sucesso até 

à data é um sistema autónomo de colheita de kiwis, com navegação e deteção de frutos 

baseados em visão computacional. Contém quatro braços articulados com uma garra 

customizada e atinge ciclos de operação de apenas 1 segundo. No entanto, é de notar que 

os kiwis se encontram em latada, suspensos no ar e sem um número significativo de 

obstáculos na periferia (Scarfe et al., 2009).  

Devido às dimensões típicas dos manipuladores e ao espaço disponível nos interstícios 

das árvores, os sistemas autónomos de colheita demonstram uma grande tendência para 

danificar as árvores e frutos, além de apresentarem uma grande dificuldade em alcançar 

todos os pontos de interesse, independentemente do número de graus de liberdade que 

possuem. Além dos aspetos relacionados com a geometria e atuação, a aplicação das 

técnicas de visão computacional em aplicações relacionadas com árvores de fruto, tal 

como indicado, tem como principal dificuldade a oclusão dos frutos por parte das folhas 

e ramos, o que é particularmente relevante em árvores como o pessegueiro durante a 

época ótima para a realização da monda. Uma apropriada condução das árvores pode 

facilitar a implementação e melhorar o desempenho deste tipo de sistemas, apresentando 

o potencial para minimizar o número de graus de liberdade necessários, o número de 

obstáculos na trajetória dos manipuladores e a distância que é necessária percorrer até aos 

frutos. Esta topologia tem de facto demonstrado falta de eficiência e praticabilidade 

aquando implementada num ambiente não-controlado e dinâmico, como um pomar. De 

acordo com as mais recentes revisões de literatura relacionadas com robôs de colheita 
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seletiva de frutos, o desempenho destes não tem demonstrado melhorias significativas nas 

últimas três décadas e nenhum dos sistemas presentes na literatura atingiu o mercado. Bac 

et al., (2014) e Kapach et al. (2012) enunciam cinco principais causas para o baixo 

sucesso dos sistemas autónomos de colheita de frutos: a variabilidade do meio; a falta de 

tentativas para simplificar a tarefa através da modificação do meio; a não utilização de 

metodologias de projeto, especialmente o pouco rigor na definição de requerimentos; a 

não divulgação dos requerimentos, condições de teste e indicadores de desempenho por 

parte dos investigadores, o que dificulta avaliar que técnicas, dispositivos ou algoritmos 

apresentaram sucesso e o que necessita de ser melhorado; uma descrição do hardware e 

software limitada, faz com que os investigadores tenham de reinventar de raiz as técnicas, 

dispositivos e algoritmos a implementar no seu trabalho. 

 

3.3. Topologias e mecanismos de atuação 
3.3.1. Atuação por contacto direto 

Os manipuladores robóticos industriais usam classicamente algum tipo de garra para a 

manipulação de objetos. São essas as ferramentas de eleição nos sistemas autónomos de 

colheita de frutos, sendo inspirados no modelo humano. Com a utilização deste tipo de 

ferramenta, esta tem de ser cuidadosamente posicionada para que dada a geometria e 

orientação dos frutos e dos elementos articulados da garra, sejam estes dedos, armações 

ou cúpulas, articuladas ou de sucção, não se permita o rolamento e queda do fruto após o 

fecho. O fecho, tem de ser realizado com uma força reduzida ou a ferramenta terá de ser 

dotada de sensores de pressão, para que não se inflitam danos aos frutos. Além disso, após 

o fecho da garra, o fruto encontra-se ainda ligado à árvore através do pedúnculo, pelo que 

é necessário: exercer uma força de tração sobre o fruto, o que pode resultar em danos à 

árvore ou a frutos no mesmo ramo, devido ao momento considerável que é necessário 

para remover um fruto desta forma; exercer um momento torsor sobre o pedúnculo, o que 

é possível através da rotação da garra se esta constringir o fruto de tal forma que não 

permita a rotação do mesmo relativamente à garra; conter um mecanismo de corte, ou 

garantir que as extremidades da garra durante o fecho exercem uma suficiente força de 

esmagamento sobre o pedúnculo para o separar do fruto. No entanto, ao contrário do que 

acontece na colheita de frutos, o fruto sobre o qual se pretende atuar na monda, não tem 

de ser manipulado cuidadosamente, já que vai ser descartado. Este facto dispensa a 
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necessidade de se envolver ou fornecer algum tipo de apoio ao fruto, já que o único 

propósito de um atuador para um dispositivo de monda é separar o fruto alvo do 

pedúnculo (ou o pedúnculo do ramo), evitando danos à árvore e a outros frutos. Assim, 

além de uma força de tração, torção e corte, pode-se considerar a possibilidade de se 

recorrer a uma força de impacto. A tração e a torção são evidentemente desvantajosas 

face às restantes hipóteses, uma vez que requerem que o fruto seja constringido pela 

ferramenta, o que implica a abertura e fecho de elementos articulados, que por sua vez, 

na presença de frutos em posição colateral dificilmente seria implementado sem existir 

contacto com os restantes frutos. Além disso, esses mecanismos adicionam tempo ao ciclo 

de operação por requererem movimentos adicionais, face às alternativas. O uso de uma 

força de impacto apresenta a vantagem de poder ser exercida diretamente sobre os frutos, 

sem necessidade de os constringir, resultando na separação entre o fruto e o pedúnculo 

ou mesmo entre o pedúnculo e o ramo. Além disso, uma força de impacto, se exercida ao 

longo de uma trajetória retilínea no plano transversal ao segmento do ramo sobre o qual 

se pretende operar, apresenta a maior capacidade e precisão para agir individualmente 

sobre cada fruto alvo, evitando danos aos restantes, já que por norma os frutos em posição 

colateral surgem no sentido longitudinal dos ramos. A remoção dos frutos através de um 

mecanismo de corte pode permitir minimizar a força necessária através da utilização de 

lâminas. No entanto, a sua utilização só faz sentido se estas agirem sobre os pedúnculos, 

não sobre os frutos, o que dificulta a remoção de frutos individuais na presença de frutos 

em posição colateral, particularmente se os pedúnculos apresentarem um baixo 

comprimento, e consequentemente uma acessibilidade reduzida. Adicionalmente, 

recorrendo a lâminas comuns em que a aresta cortante se localiza no sentido longitudinal, 

é difícil conceber uma trajetória ótima que evite o contacto com outros frutos e ramos. 

Qualquer linha de ação curvilínea apresenta geralmente uma probabilidade superior de 

ocorrência de contactos não desejados. 

 

3.3.2. Jato de fluido pressurizado 

A remoção de frutos através da projeção de um jato de fluido pressurizado (ar ou água), 

ao invés da utilização de qualquer tipo de atuador que requeira um posicionamento 

próximo dos frutos a remover, apresenta-se como uma potencial abordagem para reduzir 

os danos associados ao posicionamento dos manipuladores nos interstícios das árvores, 
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uma vez que permite uma extensão do seu alcance, além dos limites da estrutura sólida 

dos mesmos. A área de secção de um jato de fluido pode ser controlada mecanicamente, 

o que pode conferir a este tipo de solução uma reduzida área de impacto, que por sua vez 

possibilita atingir frutos nas regiões mais interiores da árvore a partir de uma distância 

significativa (regulada pela pressão do fluido), sem danificar a árvore ou outros frutos. 

Contudo, para que isso seja possível é sempre necessário existir uma trajetória sem 

obstáculos entre o bocal emissor do jato e o fruto a remover, o que seria facilmente 

conseguido através de um manipulador robótico comum, mas que provavelmente 

resultaria num tempo de ciclo de trabalho alargado, já que após a identificação e 

localização de cada fruto, dado o número de possíveis trajetórias, com diferentes 

distâncias ao fruto, e a variabilidade da geometria das árvores, a escolha da trajetória e 

posicionamento a adotar resultaria num problema computacional complexo. Além disso, 

este tipo de sistema faz uso de um consumível, no caso de utilizar água, e tenderia a 

apresentar um elevado consumo energético, devido a requerer o uso de uma bomba ou 

compressor de potência considerável, dependendo efetivamente do alcance com que se 

pretendesse projetar sistema, o que lhe associa um alto custo de operação. Este conceito 

foi já testado para a colheita de citrinos (Jutras e Coppock, 1963; Whitney e Patterson, 

1972), mas de forma não seletiva, sendo implementado com ventiladores axiais de 

grandes dimensões, acabando por resultar num efeito semelhante ao obtido através 

agitadores de ramos e troncos. Existe também um estudo científico que descreve a 

utilização de jatos de água pressurizada para a monda de pêssegos (Byers, 1990). 

 

3.3.3. Vibração 

Diezma e Rosa (2005) demonstraram que para alguns ramos de pessegueiro, de geometria 

simples, existe uma corelação significativa, entre o integral dos espetros das vibrações 

dos ramos nas proximidades da frequência de excitação induzida por um agitador, e a 

massa de frutos removida. Caso seja encontrado um método válido para todo o tipo de 

geometria de ramos, a remoção de frutos por agitação de ramos pode-se tornar de facto 

num método de monda seletiva, apesar não conseguir controlar a distribuição espacial 

dos frutos, conseguiria controlar a carga final. Do ponto de vista da atuação, este método 

seria ótimo para soluções autónomas baseadas em manipuladores robóticos, já que os 

ramos podem ser agitados a partir da parte mais externa da árvore, evitando assim os 
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problemas mencionados com a mobilidade dos manipuladores nos interstícios das 

árvores. Este efeito poderia ser conseguido com um manipulador que em vez de possuir 

uma garra comum possuiria um motor linear com uma ponteira em “U”. Contudo para 

que este método permita seletividade, é necessário que proceda de algum modo ao 

posicionamento de acelerómetros ao longo dos ramos. No estudo de Diezma e Rosa 

(2005) foram utilizados dois acelerómetros, demonstrando que permitiam uma melhor 

corelação com a carga de frutos removida do que utilizando apenas um sensor. Seria então 

necessário desenvolver um mecanismo para a colocação destes sensores de forma rápida 

e autónoma, podendo ser este o principal entrave à sua aplicabilidade, uma vez 

desenvolvidos e validados os modelos numéricos de previsão da carga. 

 

3.4. Estrutura radial com múltiplos sensores e atuadores  
Grande parte do ciclo de trabalho das soluções completamente automatizadas descritas 

anteriormente é dedicada à identificação dos frutos e frequentemente, esta etapa é 

subdividida em duas partes. Na primeira parte, são identificados tantos frutos quanto 

possível com base em imagens recolhidas a partir de uma distância considerável da 

árvore. Posteriormente é executado um algoritmo de decisão que aloca um fruto alvo. 

Numa segunda fase, a ferramenta é deslocada até às proximidades do fruto alvo, 

utilizando câmaras, sensores de tempo de voo, ou uma fusão dos dois, numa perspetiva 

eyes-in-hand, ou seja, com sensores montados junto ao atuador, para que proceda a um 

deslocamento mais preciso até ao posicionamento final para atuação sobre o fruto alvo, 

evitando obstáculos. Esta abordagem facilita a transformação de coordenadas entre a 

imagem, o robô e atuadores, permitindo adotar uma classe de técnicas de controlo de 

movimento de manipuladores, chamada de Image Based Visual Servoing, em que a 

trajetória é ajustada continuamente através de um sistema de malha fechada que recebe 

feedback por parte dos sensores (Baeten et al., 2008). Seguir a mesma estratégia para 

hipotéticos sistemas autónomos de monda de frutos, demonstraria dificuldades 

acrescidas, já que durante a época ótima para a realização do processo, as árvores de fruto 

tendem a apresentar uma alta densidade de folhagem. Adicionalmente, os frutos possuem 

pequenas dimensões e uma pigmentação predominantemente verde. Posto isto, obter uma 

percentagem razoável de deteção através de visão computacional baseada exclusivamente 

no espetro visível, recolhidas a partir de um ponto de vista exterior à árvore, mostrar-se-
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ia como um grande desafio. No entanto, ao contrário da colheita de frutos, frequentemente 

colheita escalonada, que se realiza à medida que estes atingem um ponto ótimo de 

maturação, com múltiplas intervenções, a adoção da estratégia descrita anteriormente 

justifica-se por permitir que o manipulador transporte a ferramenta apenas para onde esta 

for estritamente necessária em cada intervenção. Já as operações de monda de frutos são 

realizadas numa única intervenção e são raros os ramos sobres os quais não é necessário 

atuar. Estes factos permitem explorar uma estratégia mais simples e célere. A estratégia 

que aqui se propõe é também constituída por duas fases. Numa primeira fase são também 

recolhidas imagens no espetro visível a partir de um ponto de vista exterior à árvore, mas 

ao invés de se proceder ao reconhecimento de frutos, procede-se ao reconhecimento dos 

ramos das árvores através da localização das suas extremidades. Uma vez identificados 

os ramos, a ferramenta do manipulador é deslocada até à extremidade de qualquer um dos 

ramos localizados. Na segunda fase, adota-se também uma perspetiva eye-in-hand. A 

ferramenta e um ou mais sensores são deslocados ao longo do ramo selecionado na fase 

anterior, em direção ao tronco e, através da deteção, da avaliação dos frutos e outros 

parâmetros de otimização, é tomada a decisão se cada fruto deve ser removido ou 

permanecer na árvore. Caso um fruto deva ser removido, é desencadeado um comando 

de atuação da ferramenta para que proceda à remoção do fruto, evitando infligir danos à 

árvore e a outros frutos, além daquele que se pretende remover num dado instante. Para 

que este tipo de atuação seja conseguido, qualquer uma das topologias de atuação por 

contacto poderia ser utilizada. No entanto, dependendo da posição do fruto a remover, 

seria necessário proceder constantemente a ajustes da posição do manipulador para que a 

ferramenta possuísse um suficiente espaço sem obstáculos e uma orientação propícia à 

execução da operação pretendida. Esta condição destaca de novo a difícil mobilidade de 

um manipulador robótico nos interstícios de uma árvore de fruto. Uma possível solução 

para minimizar ou eliminar a necessidade de ajustes do manipulador ao longo de um 

ramo, seria que a ferramenta possuísse mais do que um atuador com controlo 

independente. Dado que os frutos podem surgir em toda a periferia dos ramos, a 

disposição radial desses múltiplos atuadores, e sensores, surge de forma autoevidente. 

Dependendo da geometria da estrutura de alojamento, e dos sensores e atuadores 

adotados, tal solução pode, no entanto, apresentar-se como um constrangimento adicional 

à mobilidade de um manipulador. Contudo, esta topologia abre também a possibilidade 
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de realização de um sistema semi-automatizado. Bac et al. (2014) sugeriu que para o 

desenvolvimento futuro de dispositivos autónomos de colheita de frutos, dado o baixo 

grau de sucesso até à data, a colaboração humano-robô (robô colaborativo) pode levar à 

melhoria significativa do desempenho destes sistemas. Esta colaboração permite juntar 

às capacidades preceptivas das pessoas a precisão e a consistência dos robôs, o que além 

da potencial melhoria do desempenho, pode também significar uma simplificação dos 

dispositivos. No caso de um dispositivo de monda semi-automatizada, que recorre a este 

tipo de colaboração, um operador humano, para o qual a identificação e localização dos 

ramos, assim como o posicionamento, deslocamento e correções na orientação da 

ferramenta de forma a permitir uma rápida cobertura de um ramo através de um 

movimento de varrimento, se apresentam como tarefas triviais, pode substituir o papel do 

manipulador, mantendo-se, no entanto, o mesmo tipo ferramenta, contendo sensores e 

atuadores. Caso tal sistema permita satisfazer as especificações estabelecidas 

anteriormente, apresentar-se-ia como uma solução vantajosa face ao método manual, 

capaz de exercer seletividade, de construção mais simples e de mais baixo custo do que 

as possíveis soluções completamente automatizadas. 

 

3.5. Sugestão de modelo conceptual 
A mobilidade dos manipuladores robóticos nos interstícios das árvores é limitada e resulta 

numa alta tendência para danificar ramos e frutos. A principal dificuldade de 

implementação com sucesso de técnicas de visão computacional para a deteção e 

avaliação de frutos nas árvores, é a oclusão dos frutos por parte dos ramos e folhas. Este 

problema é particularmente acentuado durante a época de monda, em que os frutos 

apresentam pequenas dimensões e pigmentação verde e não existe na literatura nenhuma 

alternativa que surja como uma solução óbvia para este problema. Existe necessidade de 

se desenvolverem sensores não tradicionais, dirigidos especificamente a estas funções, 

apresentando a capacidade de diferenciarem entre frutos e folhas. As técnicas de imagem 

hiperespetral e espectroscopia baseadas em ondas eletromagnéticas ou ultrassónicas, são 

as que mais se aproximam do efeito pretendido, uma vez que permitem avaliar 

propriedades internas e externas, mecânicas e químicas, dos frutos e folhas (Alfatni et al., 

2013; Awad et al., 2012; Lu e Peng, 2006; Merzlyak et al., 2002). Os algoritmos de 

aprendizagem de máquina, em particular de aprendizagem supervisionada podem 
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fornecer soluções na ausência de formalismos úteis. A solução para a remoção dos frutos 

que apresenta uma maior exequibilidade e capacidade e precisão para atuar sobre frutos 

individuais, evitando danificar a árvore ou frutos em posição colateral é a utilização de 

atuadores lineares, com uma linha de ação perpendicular ou obliqua ao segmento do ramo 

sobre o qual se pretende atuar e uma área de impacto reduzida, para a execução de uma 

força de impacto sobre o fruto alvo. A utilização de múltiplos sensores e atuadores 

dispostos numa estrutura radial, que envolve total ou parcialmente os ramos das árvores 

de fruto, apresenta potencial para permitir a concretização de um dispositivo semi-

automático, resolvendo grande parte dos problemas associados aos manipuladores 

robóticos, enquanto capaz de demonstrar uma vantagem económica face ao método 

puramente manual. 

Assim, sugere-se que um dispositivo semi-automático de monda deve remover os frutos 

através de um simples e rápido movimento de varrimento, executado pelo operador, ao 

longo de cada ramo, não requerendo que o operador se preocupe com um posicionamento 

preciso para cada fruto, ou aglomerados de frutos. O dispositivo é fundamentalmente 

composto por uma estrutura toroidal, que envolve os ramos, com uma pequena abertura 

para permitir o seu posicionamento. Nesta estrutura encontram-se posicionados um 

conjunto de atuadores lineares com uma reduzida área de impacto e um conjunto de 

sensores, ambos dispostos radialmente. Durante cada varrimento, os sensores realizam 

continuamente a deteção e avaliação dos frutos. Um algoritmo de decisão implementado 

numa unidade de processamento, com parâmetros reguláveis, processa os dados 

provenientes dos sensores e dita se cada fruto deve ser removido ou não. Quando um fruto 

é assinalado para remoção, é gerada uma ordem de disparo do atuador linear mais 

indicado (face à sua posição relativa). Uma vez conseguida uma deteção em pleno dos 

frutos, ou sendo apurada uma percentagem de deteção com baixa variância, e se 

demonstre possível proceder à remoção de todos eles sem afetar frutos em posição 

colateral, então pode-se afirmar que a seletividade do processo é razoavelmente regulável. 

Os processos de sensorização e de atuação ocorrem de forma sequencial e mutuamente 

exclusiva, por uma questão de simplicidade de construção, no entanto, em 

desenvolvimentos futuros será benéfico tornar o seu processamento em algo paralelo, 

recorrendo a unidades de processamento independentes. Dados os desafios que se opõem 

à obtenção dos dados pretendidos através dos sensores, seja qual for a sua natureza, foi 
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também considerada uma versão do dispositivo com controlo em malha aberta, limitando-

se a reproduzir sequências de acionamentos dos atuadores, podendo ser reguladas 

heuristicamente de forma a otimizar os resultados. O fluxograma da Figura 2 ilustra a 

estrutura lógica das principais fases de operação do dispositivo. Na Figura 3 apresenta-se 

um desenho que ilustra a estrutura e atuação do conceito sugerido. 

 

Emissão de uma onda 
através de cada transdutor 

(onda mecânica ou 
electromagnética)

Recepção da fração 
reflectida da onda

Extração de propriedades.  
Reconhecimento de padrões: 

Conteúdo espetral, amplitude, fase

Existem  frutos?

Sim

Devem ser removidos? Atender ao calibre, 
ignorar propositadamente como uma dada 

frequência para garantir distribuição uniforme

Accionar o actuador 
mais apropriado 

para a sua remoção

Não

Não

 
Figura 2 – Fluxograma das fases de operação do dispositivo. 
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Figura 3 - Desenho ilustrativo do modelo conceptual sugerido. 

 

4. Conclusões 
A monda manual de frutos permanece como sendo o método mais frequentemente 

adotado pelos produtores, devendo-se sobretudo à inconsistência de resultados 

económicos que se tem vindo a observar em métodos alternativos. Essa inconsistência 

resulta sobretudo do fato das soluções investigadas até à data serem de cariz não seletivo. 

Para que seja possível um dispositivo executar a monda seletiva de frutos é necessário 

que em primeiro lugar se desenvolvam sensores capazes de detetar e diferenciar os 

diferentes objetos existentes nas copas das árvores de fruto. A colaboração homem-

máquina pode melhorar significativamente o desempenho de dispositivos para a 

automatização de processos relacionados com árvores de fruto. Com base nestas 

premissas, foi sugerido um modelo conceptual para um dispositivo semi-automático para 

a monda de frutos. A solução técnica e tecnológica consiste numa estrutura toroidal na 

qual se encontram posicionados um conjunto de atuadores lineares com uma reduzida 

área de impacto e um conjunto de sensores, ambos dispostos radialmente. Durante cada 

varrimento do ramo realizado pelo utilizador no sentido tronco-extremidade, um 

algoritmo processa os dados de deteção e avaliação dos frutos adquiridos a uma elevada 

frequência pelos sensores, e decide, pela atuação de um dos atuadores lineares (aquele 
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cuja posição relativa seja mais favorável à remoção), que gera uma força de impacto no 

fruto, se um fruto em particular deve ser removido. Este novo conceito enquadra-se numa 

perspetiva de robótica colaborativa e face ao preenchimento de todos os requisitos que 

têm ditado o insucesso de outras estratégias, prevê-se como sendo o único que 

efetivamente seja capaz de melhorar a monda de frutos, pela possibilidade de redução do 

tempo de ciclo, assegurando a seletividade necessária do processo. 
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RESUMO 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) não ocorreu 
de igual maneira nas diferentes regiões do país. Quando se trata de organizações 
comunitárias a realidade é mais precária, pois o que se observa é sua subutilização. No 
contexto da agricultura familiar, há uma facilidade na constituição de arranjos coletivos 
que podem ser fortalecidos pela contínua troca de informações e experiências. Aprende-
se que as TICs, principalmente aquelas voltadas para a grande área da Tecnologia da 
Informação, podem ajudar nesse sentido. O presente trabalho objetivou investigar como 
essas tecnologias vêm se constituindo como ferramenta de inclusão digital e social no 
semiárido Potiguar Brasileiro. Para tanto, foi tecida uma análise sobre os propósitos de 
um Programa de Extensão Universitária “Semiárido Digital”, aprovado no âmbito da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Também, analisou-se informações obtidas 
junto a 22 agricultores das comunidades rurais de Setúbal e Pacuti, localizadas em 
Janduís, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, com o intuito de compreender as 
suas necessidades e perspectivas frente às ações do Programa. Ficou evidenciada a 
importância da aquisição de conhecimentos por meio da informática, pois, além de 
auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos escolares, acesso às informações, elaboração 
de documentos, acesso às redes sociais e na aquisição de empregos, poderá sanar 
dúvidas relacionadas à produção agrícola. Os produtores citaram temáticas das quais 
gostariam de aprofundar seus conhecimentos. Saúde animal, meio ambiente, agricultura 
familiar, agroecologia e sustentabilidade foram os temas mais abordados. O Programa 
contribui com a transformação das comunidades nos mais diferentes aspectos, sejam 
sociais, políticos, culturais ou econômicos, constituindo-se como uma ferramenta capaz 
de otimizar as atividades produtivas locais.  
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Palavras-chave: inclusão digital; tecnologias da informação e comunicação; agricultura 
familiar.  
 

THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

(ICT’S) SUBSIDIZING THE AGRICULTURAL SUSTAINABILITY 

IN THE BRAZILIAN SEMIARID REGION 
 

ABSTRACT 

The Information and Communication Technology (ICT’s) development did not occur 
equally in the different regions of the country. When it comes to community 
organizations the reality is more precarious, since what is seen is its underutilization. In 
the context of family farming, there is a facility in the constitution of collective 
arrangements that can be strengthened by continuous exchange of information and 
experiences. It is known that ICTs, especially those focused on the area of Information 
Technology can help in this regard. This study aimed to investigate how the 
technologies are being constituted as digital and social inclusion tool in the semiarid 
Brazilian Potiguar. Therefore, It was developed an analysis of the intentions of a 
University Extension Program “Semiárido Digital”, approved in the context of the 
Federal Rural University of Semi-Arid. Also, it was analyzed information obtained from 
22 farmers in rural communities of Setúbal and Pacuti located in Janduís in the state of 
Rio Grande do Norte, Brazil, in order to understand their needs and perspectives front to 
the actions of the Program. The authors emphasize the importance of acquiring 
knowledge through the information technology, as well as assist in the development of 
school work, access to information, preparation of documents, access to social networks 
and the acquisition of employment, that can answer questions related to agricultural 
production. Farmers have cited some thematic of which would like to increase their 
knowledge. Animal health, environment, family farming, agroecology, and 
sustainability were the most discussed topics. The program contributes to the 
transformation of communities in different aspects, whether social, political, cultural or 
economic. It is constituted as a tool to optimize local productive activities.  

Keywords: digital inclusion, information technologies, family farming. 

 

INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade agrícola tem sido um desafio constante, principalmente para os 

pequenos agricultores que vivem em comunidades rurais do semiárido brasileiro. O fato 

é que muitos desses trabalhadores, além de vivenciarem intempéries próprias da região, 

como escassez hídricas, dificuldade de acesso ao mercado, entre outras, encontram-se à 

margem das denominadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). É diante 
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desse cenário de desigualdade social, e com o propósito de inclusão social que as 

Universidades, através de suas propostas de Extensão, têm priorizado ações que 

viabilizem aos agricultores familiares conhecimento de informática com vistas na 

otimização da produção local, da organização coletiva, bem como facilitar o acesso ao 

mercado, através do uso da Tecnologia da Informação (TI).  

É pertinente ressaltar que as políticas de desenvolvimento agrícola na região Nordeste 

do Brasil ocorreram, por décadas, de maneira impositiva, distanciando-se, na maioria 

das vezes, das especificidades e necessidades locais. Fator esse que, ao invés de 

impulsionar a sustentabilidade, acabou impondo entraves ao seu alcance. Também, o 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) não ocorreu de 

igual maneira nas diferentes regiões do país. Quando se trata de organizações 

comunitárias a realidade é mais precária, pois o que se observa é sua subutilização. 

Entretanto, no contexto da agricultura familiar, há uma facilidade na constituição de 

arranjos coletivos que podem ser fortalecidos pela contínua troca de informações e 

experiências através do uso da internet.  

Apreende-se desse contexto que as TICs, principalmente àquelas voltadas para a grande 

área da Tecnologia da Informação, podem ajudar nesse sentido. É diante esse cenário 

que o presente trabalho objetivou investigar como essas tecnologias vêm se constituindo 

como ferramenta de inclusão digital e social no semiárido potiguar brasileiro. Para 

tanto, além de um estudo bibliográfico foi tecida uma análise sobre os propósitos de um 

Programa de Extensão Universitária, denominado “Estruturação de Telecentros e Casas 

Digitais e Formação de Multiplicadores em Comunidades Rurais de Municípios do 

Semiárido Potiguar - Semiárido Digital”, aprovado no âmbito da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA). Também, analisou-se informações obtidas junto a 22 

agricultores das comunidades rurais de Setúbal e Pacuti, localizadas no município de 

Janduís, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, com o intuito de compreender as 

suas reais necessidades e perspectivas frente às ações do Programa, bem como 

compreende se o mesmo possibilita a sustentabilidade agrícola de comunidades rurais 

em que vivem e/ou estabelecem suas unidades de trabalho. Dessa maneira, foi 

necessário compreender as expectativas dos agricultores quanto à capacitação em 

informática; analisar se as necessidades dos sujeitos vão ao encontro das propostas 
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apresentadas pelo Programa "Semiárido Digital" e identificar as perspectivas que os 

sujeitos apresentam em relação a uma formação em informática no que concerne, 

principalmente, aos aspectos formativos, organizativo e de produção. 

Logo, o presente estudo justifica-se pela sua importância e contribuições diversas 

proporcionadas no decorrer do seu percurso: para os atores envolvidos, a pesquisa 

proporcionou a construção de um diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, 

enriquecendo a sua percepção holística frente aos problemas investigados; para a 

comunidade, fica o registro da vivência de uma experiência inusitada construída junto a 

uma instituição de ensino superior, possibilitando a otimização de suas atividades 

produtivas, culturais e de lazer, através do uso da informática; já para a academia, a 

efetivação do seu papel enquanto agência formadora, pautando-se na tríade ensino, 

pesquisa e extensão, e o reconhecimento dos saberes que se estabelecem no dia a dia 

dos agricultores como elemento fundamental para um fazer ciência mais consistente.  

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE AS TICS 

As TICs são tecnologias que propagam a informação em tempo real, impulsionando a 

comunicação entre as pessoas de diferentes estados e países.  Surgidas com a revolução 

digital do final do século XX, essas tecnologias foram sendo incorporadas nas 

organizações brasileiras com o intuito de tornar as práticas administrativas mais 

eficazes.   Deponti, at. al. (2013) colaboram com essa afirmativa ao enfatizar que o 

recente desenvolvimento dessas tecnologias facilitou o acesso à informação e ao 

conhecimento, tanto na escala mundial, como em países ou regiões. Enfatizam que 

somente na segunda metade do século XX o ingresso das populações rurais brasileiras 

no mercado de consumo de bens culturais, com destaque para as tecnologias da 

informação e comunicação, aconteceu de forma intensa. O processo de modernização 

do campo e o desenvolvimento das indústrias culturais no país impulsionaram esse 

processo. Relatam, ainda, que: 

É no final dos anos 1940 que o governo brasileiro, assim como boa 

parte dos latino-americanos, adotou o padrão técnico de agricultura 

“moderna”, proposto pelos países centrais. Na esteira desse processo, 

a população rural se inseriu no mercado de consumo, tanto dos bens e 

dos insumos agrícolas, como dos bens culturais, uma vez que a 
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modernização exigia o acesso ao conhecimento e à informação. 

(Deponti, et. al. 2013, p.3) 

É fato que nas últimas décadas, as TICs, em especial o computador e o acesso à internet, 

ganharam cada vez mais espaço nas empresas e na vida das pessoas, inclusive daquelas 

que vivem em países periféricos como o Brasil. Contudo, convém ressaltar que a 

expansão e ao avanço dessas tecnologias não se deu de maneira uniforme nem entre 

países, nem entre regiões e tão pouco entre empresas e demais organizações e usuários.  

Essa questão pode ser evidenciada através dos resultados da pesquisa TIC Domicílios, 

realizada pelo Comitê Gestor de Internet, no ano de 2014, ao revelar a discrepância, 

entre as regiões brasileiras, no que diz respeito ao número de domicílios que dispõem de 

computador e internet. Nesse mesmo ano, “o Sudeste se encontra com maior percentual 

de domicílios com computador (59%), seguido pelas regiões Sul (57%) e Centro-Oeste 

(48%). Já as regiões Norte e Nordeste apresentam os menores percentuais (33% e 37%, 

respectivamente).  

Mais uma vez a região Sudeste lidera os números, pois apresenta 60% dos seus 

domicílios com acesso à internet, seguida da região sul com 51%; o centro-oeste com 

44%; a região nordeste com 37%, e por fim a região norte com 35% de casas com 

acesso a esse serviço. A população brasileira usuária da internet na área urbana é de 

56% enquanto nas áreas rurais é de 21%. Essa disparidade deve ser um dos pontos de 

atenção para a formulação de políticas públicas e também das propostas de extensão 

emergidas nas Universidades de ensino, por se tratar de “uma parcela da população que 

ainda precisa ser conectada, e numa área onde o crescimento não acompanha o ritmo da 

média do país” (CGI.br, 2014, p. 176). 

Vieiro & Silveira (2011) esclarecem que a base estratégica para o desenvolvimento das 

nações no decorrer do século XX foi a capacidade de gerar e de utilizar as novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) na agricultura. Relata ainda, que 

nas duas últimas décadas, a emergência dessas novas tecnologias, representadas, 

principalmente pelo computador e aparelho celular, tem atingido o espaço rural, seja por 

meio de aquisição individual dos aparatos tecnológicos ou através das políticas 

públicas.  
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Entretanto, pode apresentar-se como “um divisor de água” entre os proprietários de 

grandes empresas agrícolas e os agricultores familiares – que muitas vezes estão à 

margem dessas Tecnologias da Informação e da Comunicação, e/ou em outras 

realidades não são aproveitadas para o fortalecimento da produção agrícola do local. 

Thornton (2003), assim como Bordenave (1983) reforçam que, atualmente, para que a 

internet chegue até o meio rural, há alguns obstáculos para serem superados como a 

idade, o estilo de vida, a situação econômica, a família, a rotina de trabalho e o baixo 

nível educacional. Porém, não se pode desconsiderar a importância dessas tecnologias 

para o avanço das comunidades rurais, pois de acordo com Bordenave (1983, p.9) “o 

desenvolvimento rural gira ao redor da comunicação, visto que os agricultores 

necessitam dela para tomar decisões de produção e de convivência”.  

Através das TICs pode-se pensar no desenvolvimento rural mais sustentável, uma vez 

que possibilita o acesso a um conhecimento mais amplo que, ao mesmo tempo, 

aproxima realidades distantes através das inúmeras experiências de cultivo, produção 

animal, cuidados com a terra, comércio justo, processos organizacionais exitosos na 

agricultura familiar entre outros. Nessa mesma perspectiva, Millard (2000) enfatiza que 

essas mesmas tecnologias poderão colaborar para a diversificação de atividades 

tradicionais das zonas rurais, como a agricultura, a silvicultura, a pesca, a exploração 

mineira, o setor da madeira, o artesanato e o turismo e contribuir com informações 

meteorológicas, dados econômicos, preços a praticar e informações sobre a 

concorrência, possibilitando acesso a novos mercados. Esclarece, o autor, que através 

do uso da informática poderá ocorrer a redução dos custos de transação, fornecendo a 

flexibilidade para agir rapidamente mediante às novas situações comerciais. 

Com base nos autores supracitados, pode-se inferir que o desenvolvimento rural, assim 

como as práticas agrícolas, apresentam inter-relações com as Tecnologias de 

Informação e de Comunicação, principalmente quando se considera questões relativas à 

produção do conhecimento, aos processos de ensino-aprendizagem, à gestão da 

propriedade rural, à comunicação no campo e à inclusão digital. Assim, são diversos os 

ganhos que os agricultores, principalmente os agricultores familiares, podem adquirir 

através do uso dessas tecnologias. Para tanto, é preciso que as diferentes estratégias de 

inovações, passíveis de serem implantadas no contexto rural, sejam pensadas mediante a 
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cultura e as necessidades do local. E que, além de apresentar-se como um instrumento 

de inclusão digital para as pessoas que vivem e/ou desempenham suas atividades no 

campo, proporcione a otimização das suas atividades produtivas e, consequentemente, 

da sustentabilidade local. 

O SEMIÁRIDO POTIGUAR BRASILEIRO E AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES 

DA SUSTENTABILIDADE 

O Semiárido brasileiro abrange 1.133 municípios com uma área de 969.589,4 km², o 

que corresponde a quase 90% da Região Nordeste (nos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia); e mais a região 

setentrional de Minas Gerais (Figura 1). Dentre os estados abrangidos por essa região, 

destaca-se o Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal. De acordo com Souza (2013), 

esse estado ocupa uma área de aproximadamente 53.000 km², na maior parte incluída no 

chamado Polígono das Secas. Limitado ao norte e a leste com o oceano atlântico, ao sul 

com a Paraíba a oeste com o Ceará.  

Figura 1 – Mapa do Brasil com destaque para a região do semiárido 

 

Fonte: Buainain & Garcia, 2013. 
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No que concerne à economia local, dois são os setores de maior predominância: a 

agricultura, representada principalmente pelo cultivo de algodão, feijão, milho, 

mandioca, agave, além do considerado “carro chefe” da região que é a fruticultura 

irrigada. Conforme Trindade (2010), o ramo da fruticultura no estado do Rio Grande do 

Norte vem crescendo gradualmente com o cultivo do cajueiro, para o aproveitamento do 

caju, da castanha e do agave. Também, nos ultimo anos, a extração da schelita, dado o 

aumento na demanda internacional, desponta como uma atividade auspiciosa. 

Entretanto, o sal marinho também é uma das atividades econômicas que desde o inicio 

do século XVI vem tendo grande significância na região, acompanhada do turismo que 

se mostra como uma das atividades econômicas mais rentáveis. 

O estado caracteriza-se também pelo seu capital social, expressados pelos diferentes 

grupos produtivos formais e informais, associações comunitárias, cooperativas e 

sindicatos rurais. Esses tipos de organizações têm impulsionado a conquista de diversas 

políticas públicas, programas de extensão e demais ações voltadas para agricultura 

familiar. O município de Janduís, localizado na região interiorana do estado, tem sido 

palco desse cenário. 

O município de Janduís encontra-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião 

Médio Oeste, limitando-se com os municípios de Campo Grande, Caraúbas, Messias 

Targino e Patu (Mascarenhas et al., 2005). (Figura 2). De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2015), o município encontra-se encravado 

numa área de 304,901 km², composto por uma população total de 5.345 habitantes, 

dentre os quais 2.650 são do sexo masculino e 2.695 do sexo feminino. Conforme o 

IBGE (2015), o valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 

permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio, no meio rural é de 

704,30 reais, diferentemente do setor urbano que se encontra em 1.069,05 reais.  
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Figura 2 – Mapa de localização do Município de Janduís/RN 

 

SANTOS, 2013. Adaptado do Ministério de Minas e Energia, 2005. 

Essa defasagem do rendimento das famílias que vivem no campo pode revelar a 

precariedade das atividades agrícolas (Figura 3), pois de acordo com o estudo realizado 

por Santos (2013), em um universo de 78 agricultores, em média, 22% da renda das 

familias é adquirida através do plantio de roçados, hortaliças e fruteiras. Alguns não 

consideraram o plantio de roçado como uma fonte de renda. A inferência que se faz 

desse fato  é que eles plantam apenas para o consumo da sua família, não gerando 

excedentes para a comercialização. A criação animal é representada na composição da 

renda familiar por um percentual médio de 32%. A aposentadoria rural é a que se 

destaca, nesse município em relação as outras fontes de renda (dos 78 agricultores 

entrevistados, em média, 58% da renda familiar vem da aposentadoria). As famílias que 

possuem algum membro com cargo público e/ou que desempenha algum tipo de 

prestação de serviço, e ainda que produzem produtos não agrícolas, apresentam rendas 

significantes, pois a sua representação é de 53%, 57% e 38%, respectivamente. E, a 

renda adquirida através das tranferências governamentais, em especial o Bolsa Família, 

é representada por uma média de 26% na composição da renda familiar. 
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 Figura 3- Origem da renda dos agricultores familiares de Janduís/RN 

 
Fonte: Santos, 2013 

Portugal e Flores (1998) revelam que a agricultura familiar se constitui de grande 

destaque na produção da agropecuária, mediante a sua capacidade de produzir, de 

movimentar a economia nos âmbitos local e nacional. Entretanto, evidenciou-se, que a 

agricultura de base familiar no município de Janduís/RN apresenta a necessidade de 

fortalecimento de sua base produtiva agrícola e pecuária. Para tanto, é necessário que as 

políticas e demais ações pensadas para o desenvolvimento sustentável de suas 

comunidades rurais estejam ancorada na combinação de diferentes aspectos, e que as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, por exemplo, sejam colaboradoras desse 

processo, pois conforme sinalizado por Vieiro & Silveira (2011), as TICs, 

especialmente o uso da internet, tornaram-se uma necessidade para o meio rural, 

visando a atender a demanda por conhecimento e informações atualizadas 

constantemente.  

Atualmente, as políticas públicas revelam o interesse em um desenvolvimento onde os 

diferentes aspectos sociais, econômicos, tecnológicos, entre outros devem ser vistos de 

maneira não hierárquica. Desse modo, o rural brasileiro deve ser pensado como espaço 

de produção e reprodução social, constituindo-se como loco de reprodução social, de 
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vida e trabalho, conforme expressado por Wanderley (2009). Para tanto, é preciso que 

seja superada a visão de atraso tecnológico na agricultura familiar. Isso perpassa pela 

necessidade de se pensar em propostas que aproximem as TICs da vivência e trabalho 

dos agricultores do semiárido brasileiro. Para Schallenberger (2003), tratar a concepção 

de desenvolvimento de uma comunidade é considerar como referências primordiais ter 

o seu modo de vida local e progresso. Portanto, o uso das tecnologias da informação, 

como a internet, por exemplo, deverá fortalecer as práticas e valores locais, prezando 

pelo fortalecimento da sua cultura.  

A busca pela sustentabilidade, nesses espaços de vida e trabalho, é devido a uma parcela 

significativa da população rural “depender primariamente da agricultura de pequena 

escala, orientada para a subsistência e baseada no trabalho da família” (CNUMAD, 

2001, p.493). Porém, a limitação ao uso de tecnologia e a falta de conhecimento das 

suas potencialidades para o direcionamento na produção agrícola precisam ser 

superados.  

Muitos são os conceitos que circundam o termo sustentabilidade como também 

desenvolvimento sustentável, em muitas situações objetivando distingui-los entre si. 

Entretanto, a perspectiva aqui adotada é pautada no entendimento de Santos (2013), que 

considera a sustentabilidade, em suas múltiplas dimensões, como processo para se 

atingir um fim, o desenvolvimento sustentável.  Para a autora, “o alcance da 

sustentabilidade das diferentes dimensões ambiental, econômica, cultural, tecnológica e 

social, por exemplo, levaria a própria sustentabilidade do desenvolvimento” (Santos, 

2013, p. 24).  

Considerando que a sustentabilidade deve ser vista através da ligação das suas 

dinamicidades, pode-se inferir que ao investigar a sustentabilidade de um programa 

voltado para a área de Tecnologia da Informação e da Comunicação no âmbito da 

agricultura familiar, por exemplo, é essencial que se analise as implicações que o 

mesmo proporciona na cultura local, na organização social e condição econômica dos 

agricultores.  Dessa maneira, os programas, ações, ou qualquer outro tipo de políticas 

voltadas principalmente para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, devem 

estar ancorados na perspectiva sistêmica da sustentabilidade e do alcance de um 

desenvolvimento sustentável. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: AS TICS NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 

DIGITAL E DA SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR 

O Programa “Semiárido Digital” baseia-se no principio de desenvolver a cultura digital 

no âmbito das comunidades rurais do município de Janduís e outros circunvizinhos, 

localizados no semiárido potiguar. As atividades do projeto dividem-se em duas etapas 

principais: uma voltada para pesquisa e outra para extensão. No que se refere à etapa da 

pesquisa, primeiramente foram realizadas a aplicação de questionários com 22 

agricultores das comunidades rurais de Setúbal e Pacutí, localizadas em Janduís, no 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, com o objetivo de identificar o perfil das 

famílias atendidas, as suas reais necessidades e expectativas em relação ao uso do 

computador e da internet no seu espaço de vida e trabalho. 

Ressalta-se que as atividades práticas envolvendo o uso do computador ainda estão por 

ser realizadas nas referidas comunidades, com destaque para: oficinas de integração, 

através da qual os agricultores terão acesso aos computadores e as principais 

Tecnologias de Informação e Comunicação, especificamente o uso da internet, e-mail, 

acesso a sites de pesquisa. Nestas oficinas também terão questões referentes ao registro 

de informações em editores de textos e planilhas eletrônicas com o intuito de propiciar 

um maior controle de suas despesas e receitas e, também, de outras informações 

necessárias sobre a sua atividade produtiva.  

Conforme as informações obtidas, ficou evidenciado que há pessoas tanto do sexo 

feminino como masculino e de diferentes idades interessadas em participar das ações do 

Programa (Tabela 1). Porém, constatou-se uma diminuição de pessoas interessadas 

conforme a idade aumenta. Essa questão deve estar atrelada a fatores diversos como a 

pouca escolaridade (Tabela 2), a falta de instrução desse público sobre a importância do 

uso da informática para as suas atividades produtivas e de lazer, bem como a própria 

dificuldade de acesso as TICs e a pouca habilidade de lidar com as mesmas se 

comparadas às pessoas mais jovens. Trata-se, entretanto, de grupos vulneráveis à 

exclusão, cuja tendência é tornar-se ainda mais numeroso á medida que a longevidade 

aumenta no país (Fonseca, 2015). Além do mais,  
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Outro elemento que precisa ser levado em conta na formulação de 

políticas públicas voltadas ao acesso às TICs é a questão geracional. 

Boa parte dos idosos não são usuários de Internet, seja via 

computador, seja via telefone celular. Os indivíduos com menor 

escolaridade também estão na parcela que merece a atenção das 

políticas, devido ao grande número de pessoas que declararam não 

serem usuários das TIC (CGI.br, 2014, p. 191). 

Nesse mesmo contexto, Fonseca esclarece que:  

A combinação entre fator geracional e baixa renda (idosos pobres) 

torna o cenário ainda mais grave, pois os indivíduos necessitam ser 

convencidos de que o mundo digital lhes é possível e permeável, 

assim como há de se ter condições materiais capazes de as TICs fazem 

parte da vida dessas pessoas, o que esbarra justamente em sua baixa 

renda. Daí as políticas públicas focadas em grupos específicos, no 

contexto mais geral da inclusão social, ser crucial à democracia, uma 

vez que o acesso aos meios digitais vem se tornando, crescentemente, 

um elemento a mais na categorização da democracia. (Fonseca, 2015, 

p. 48). 

Dessa maneira, compreende-se que o Programa de extensão deverá contribuir na 

inclusão digital e, por conseguinte social desses sujeitos, rompendo as barreiras da idade 

para que todos possam ter acesso à tecnologia e todos os seus benefícios. 

Tabela 1 - Idade dos moradores da 
cidade de Janduís que participam do 
Programa Semiárido Digital 
 
Idade (Anos) N° de moradores (%) 
12 ,0 a 18,9 7    (38,89) 
19,0 a 26,9 2    (11,11) 
27,0 a 34,9 4    (22,22) 
35,0 a 42,9 4    (22,22) 
42,0 a 51,9 1     ( 5,56) 

Total                  18 (100,00) 
Fonte: Dados da pesquisa - 2016 

 

Tabela 2 - Grau de escolaridade dos 
moradores da cidade de Janduís que 
participam do Programa Semiárido 

Digital 
 

Escolaridade Pessoas (%) 
Ens. Fund. incompleto   5    (27,78) 
Ens. médio incompleto   4    (22,22) 
Ens. médio completo   8    (44,44) 

Ensino superior   1     ( 5,56) 
Total 18 (100,00) 

Fonte: Dados da pesquisa. 2016 
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Quantos às expectativas dos interessados em relação o uso do computador e internet, 

pode-se registrar interesses diversos como: aprender a redigir documentos, aprender 

novas tecnologias, comunicar-se com outras pessoas, manusear o computador, 

acompanhar as notícias, acessar as redes sociais, estudar, acesso a internet, obter 

informações com mais velocidade, usar e-mail, manusear programas. Ressalta-se que o 

interesse dos entrevistados em relação aos cursos de informática está de comum acordo 

com o proposto no referido Programa.  

Partindo do entendimento que Borges (2014) revela sobre a apropriação das TICs como 

um processo dinâmico e social, que jamais deverá ser visto como um ato isolado de 

provisão de equipamentos e conteúdo, investigou-se sobre as atividades econômicas 

desempenhadas pelos agricultores e filhos de agricultores interessados em participar da 

proposta de extensão. As suas rendas são provenientes da aposentadoria rural, da 

agricultura e criação animal (Tabela 3). Foram registradas as principais atividades 

agropecuárias geradoras de renda: plantio de milho, feijão, pesca, criação de galinhas 

bem como de ovinos e bovinos; também, a presença de pessoas que vendem costura, 

artesanato e comidas regionais (bolo, tapioca, queijo e doces). Parte do público 

identificou-se como estudante, não registrando tipo algum de atividade agrícola.  

Tabela 3 - Fonte de renda dos moradores da cidade de 
Janduís que participam do Programa Semiárido 

Digital 
Fonte de renda Pessoas (%) 

Agricultura 6     (33,33) 
Aposentadoria 3     (16,67) 
Pecuária 2     (11,11) 
Vendas 2     (11,11) 
Outra ou nenhuma 5     (27,78) 
Total     18   (100,00) 
Fonte: Dados da pesquisa - 2016 

 Parte do público investigado informou que não tira rendimento de suas práticas de 

plantio e criação animal, as fazem apenas para o consumo próprio. Ainda que 

desempenhem suas atividades somente com a instrução dos seus antecedentes, acredita-

se que o programa poderá ajudá-los quanto ao melhoramento animal, alimentação 

adequada, patologias entre outras. 
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Temas como agricultura familiar, agroecologia, meio ambiente, saúde animal e 

armazenamento de forragens foram destacados pela população como de maior interesse 

para o aperfeiçoamento. Tais temas deverão ser trabalhados pelo Programa "Semiárido 

Digital” através de cursos oferecidos na modalidade à distância, após todo o processo de 

formação em informática. Todos os entrevistados consideraram importante aprender 

informática seja pelo conhecimento próprio, para a qualificação profissional ou até 

mesmo para aprender mais sobre temas relacionados aos seus respectivos trabalhos ou 

sobre a vida no campo. Essa questão revela que o Programa “Semiárido Digital” visa 

além da inclusão digital dos agricultores familiares a medida que os instigam a fazer uso 

das TICs como elemento capaz de fortalecer as suas atividades produtivas contribuindo, 

assim com a sustentabilidade social e econômica das comunidades rurais do semiárido 

do Brasil.  

CONCLUSÕES 

Ficou evidenciada a importância da aquisição de conhecimentos por meio da 

informática, pois além de auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos escolares, acesso 

às informações, elaboração de documentos, acesso às redes sociais e na aquisição de 

empregos, poderá sanar dúvidas relacionadas à produção agrícola. Foi observado que 

apesar dos agricultores compreenderem que as TICs são uma boa fonte de informação e 

comunicação para auxílio às atividades rurais, os mesmos encontram dificuldades em 

acesso e uso de equipamentos de informática, por não possuírem computador em casa 

devido às suas condições financeiras ou mesmo falta de informação, dependendo assim, 

dos telecentros e casas digitas quando são disponibilizadas pelo governo local.  

De forma geral, é possível afirmar que os agricultores familiares consideram importante 

o uso das TICs para obtenção de conhecimento e auxílio nas atividades rurais e que 

apesar das dificuldades apresentadas, sentem-se motivados a superar os desafios de 

aprender a usar tais ferramentas. Apreende-se, portanto, que o Programa, contribui com 

a transformação das comunidades nos mais diferentes aspectos sejam sociais, políticos, 

culturais e econômicos. Constituindo-se como uma ferramenta capaz de otimizar as 

atividades produtivas locais, encaminhando-as a sustentabilidade. 
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RESUMO 

Em Moçambique, a migração para contextos urbanos tem possibilitado a acumulação 
económica das famílias rurais. É notória a melhoria do meio rural em termos de acesso a 
bens de consumo e meios de produção, sendo que a pratica de diversificação do 
rendimento não significa a desagregação da actividade agrícola, mas a sua 
sobrevivência e reprodução (First, 1988, Negrão, 2006, Casimiro, 2008 e Chambe, 
2011). Estas estratégias migratórias para contextos urbanos ou industrializados 
permitem a muitas famílias rurais suprir as necessidades de alimentação, educação e 
saúde.  
Com base na realização de inquéritos a moradores da cidade de Quelimane com origens 
rurais a pesquisa aferiu, num primeiro momento, as motivações de migração e, num 
segundo sobre as diferentes formas de integração em contextos urbanos e, finalmente, 
acerca das relações que estabelecem com o seu meio rural de origem. Os resultados 
demonstram que a maior parte dos migrantes na cidade de Quelimane tem como 
principal motivo de migração a procura de emprego, bem como a procura de segurança 
para a sua família. Encontram-se melhor integradas as populações que se encontram a 
viver na cidade de Quelimane há mais tempo, assim como aqueles que apresentam um 
nível de escolaridade médio e/ou superior. Os que mais estabelecem contacto com a sua 
comunidade de origem têm rendimentos acima do salário mínimo, estabelecidos em 
Moçambique. As perspectivas de regresso ao meio rural são reduzidas entre as 
populações que se encontram a viver na cidade de Quelimane há mais de dez anos. 
Palavras-chave: Quelimane, migração rural-urbano, integração. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O continente africano tem merecido nos últimos anos uma especial atenção a nível 

internacional, quando se trata de analisar os diferentes fluxos migratórios. Contudo as 

análises sobre as migrações no interior do continente têm comparativamente adquirido 

menor atenção (Bakewell, 2008: 5). 

Existem diversas análises relacionadas com o sobrepovoamento das grandes cidades, 

com a informalização das habitações, ruptura de infra-estruturas básicas, carência de 

empregos e crescimento do sector informal, quer no continente em geral (Potts 1997; 
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Kessides 2007), quer nas cidades capitais de Moçambique (Oppenheimer e Raposo, 

2007; Raposo e Salvador, 2007; Costa e Rodrigues, 2007). Contudo, constata-se um 

menor interesse das relações existentes entre as populações de descendência camponesa, 

uma vez nas cidades, com o seu meio de origem, assim como dos efeitos desses êxodos 

nas comunidades rurais de proveniência. O’Connor (1983) e Potts (1997) analisaram as 

transferências de bens e valores monetários para as zonas rurais, fundamentais para a 

sobrevivência de muitas famílias, assim como a manutenção de ligações entre as 

populações urbanas e os contextos de origem.  

Em Moçambique, no estudo da migração de mão-de-obra rural para contextos urbanos, 

os trabalhos de First (1988) ou de Negrão (2006) demonstraram que, pela possibilidade 

de acumulação económica, as experiências migratórias tiveram consequências na 

monitorização das comunidades rurais, possibilitando o investimento em bens de 

consumo e meios de produção. Mais recentemente, Casimiro (2008) e Chambe (2011) 

confirmam que as práticas de diversificação de rendimentos não representam 

necessariamente a desagregação da agricultura camponesa, mas a sua sobrevivência e 

reprodução. Estas estratégias migratórias para contextos urbanos ou industrializados 

permitem a muitas famílias rurais suprir as necessidades de alimentação, comprar 

produtos necessários para a escola, aceder a postos de saúde e comprar medicamentos.  

Dados censitários fazem referência ao crescimento da população da cidade de 

Quelimane de 150.116 (1997) para 193.343 (2007) registando um aumento 

populacional perto de 29%, chegando aproximadamente a 3% anuais. Esse crescimento 

da população é consequência da crescente procura de trabalho, e recentemente tem-se 

notado um fluxo de migrantes provenientes do distrito de Inhassunge (Zambézia). De 

acordo com Araújo e Donato (s.d.) a cidade de Quelimane encontra-se próxima de 

alguns distritos que apresentam dinâmicas económicas diferentes da cidade, tal factor 

contribui para a migração de populações rurais para o centro da cidade. Como explica 

Castelo Branco (2010) no seu estudo sobre desenvolvimento em contextos rurais, a 

população rural cria diferentes formas de assalariamento que podem ser caracterizados 

por serem sazonais e migratórios e muitas vezes adquiridos em contextos urbanos.  

A nível económico e social Mosca (2015) faz uma análise sobre as potencialidades 

económicas e sociais da província da Zambézia, onde faz referência à cidade de 

Quelimane como aquela que era produtora de diferentes culturas que agregava um 
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conjunto de redes comerciais rurais desenvolvidas, com infra-estruturas, onde a 

migração era mais um fenómeno externo que interno.  

Hoje verifica-se uma migração interna de populações camponesas para a cidade e, tal 

partida não deixa de ter efeitos sobre a mão-de-obra disponível para os trabalhos 

agrícolas, com potenciais efeitos sobre a produção e a segurança alimentar. 

Simultaneamente, a chegada de populações de origem rural, frequentemente pouco 

qualificadas, levanta problemas de integração no sector formal, traduzindo-se num 

aumento da informalização da economia e colocando desafios à gestão do território. Por 

outro lado, uma vez nas cidades, as populações de origem camponesa não deixam de 

estabelecer relações com o seu universo rural de origem, gerando-se fluxos económicos 

em termos monetários, de bens e serviços – com potencial de desenvolvimento da 

economia rural.  

 

 

2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA MIGRAÇÃO PARA A ZAMBÉZIA-

QUELIMANE 

A província da Zambézia sempre foi conhecida como uma província detentora de 

condições consideradas propicia para receber migrantes, pelo seu domínio no 

conhecimento de outras línguas (como o swahili), por ela ser aberta aos visitantes 

(registos no tempo colonial de visitas efectuadas pelos portugueses, onde estes foram 

bem recebidos), bem como por não possuir barreiras em relação a cultura islâmica. 

As condições de navegabilidade do rio também constituem vantagem, pois permite que 

algumas embarcações entrem para o interior, possibilitando uma exploração de suas 

terras. Esta navegabilidade permitiu a entrada de povos vindos da Índia e Europa 

(Portugal e Inglaterra) que pretendiam explorar a província e ocupar as suas terras 

(Pélisser, 1994b). 

 

Desde o início do séc. XX regista-se movimentos migratórios na província da Zambézia 

para o Milange, Lómué e Niassalânidia, este movimento estava associado ao aumento 
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do mussoco1. O que significava que o produtor tinha que dedicar mais tempo a trabalhos 

diversificados relacionados com a produção agrícola (ser ao mesmo tempo produtor e 

vendedor de força de trabalho). Durante a cobrança do mussoco verificavam-se abusos 

que criavam gradualmente êxodos constantes dos produtores para a Rodésia do sul e 

Niassalândia. Circuitos migratórios periódicos iam surgindo em toda a Zambézia o que 

contribuiu para a queda parcialmente do ciclo produtivo económico natural dos 

camponeses (Serra, 1980). 

Em 1913, com a crise de mão-de-obra devido a migração, sobretudo, nas grandes 

plantações de palmar, sisal e algodão, surgiu na Maganja da Costa uma companhia 

criada para fornecer trabalhadores para as companhias produtoras, para os caminhos-de-

ferro e para os serviços públicos2 (Serra, 1980). Como refere Head (1980) na província 

da Zambézia, concretamente na cidade de Quelimane, recrutava-se mão-de-obra sazonal 

para as plantações de palmar, chá e de açúcar. A província recebia diferentes tipos de 

migrantes vindos tanto de dentro de Moçambique como de países vizinhos, bem como 

de países da Europa.  

Com o avanço do período colonial, a província da Zambézia concentra todo o seu poder 

administrativo e legislativo na cidade de Quelimane. Os escritórios, as fábricas, os 

grandes mercados, as escolas, hospitais, encontravam se sediados na cidade, que não 

deixou de impulsionar movimentos migratórios. 

Isaacman (1976) refere que no período da guerra colonial milhares de africanos, em 

grupo, ou individualmente abandonavam as suas terras e procuravam protecção na terra 

dos seus antepassados. A maioria fugia para o sul da Rodesia, embora alguns tenham 

optado por ficar nas regiões partilhadas, onde ficavam mais próximos das suas terras. O 

autor refere que antes das guerras o número de pessoas que queriam migrar era quase 

que inexistente. 

Na mesma linha, Isaacman (1976) explica que os camponeses zambezianos eram livres 

para produzir. Muitas vezes com a migração tal actividade não era possível. Os que 

migravam para Quelimane se instalavam em áreas costeiras, impróprias para a produção 

                                                           
1 Considerando como dupla renda fundiária que era paga ao colono, metade em trabalho no meio rural e a 
outra metade em dinheiro. Durante o período da aplicação do mussoco, verificou-se um aumento do 
mesmo que desencadeiou em greves e abandono das terras (Serra, 1980). 
2 O envio de mão-de-obra era de tal forma que o Governador de Quelimane escreveu “a região está hoje 
praticamente transformada numa agência de transportes e numa fornecedora de gente para todos os 
trabalhos.” 
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agrícola. As comunidades fugitivas encontravam-se fragilizadas em termos económicos, 

muitos não eram auto-suficientes e tinham problemas de produzir.  

Assim, para resolver essa situação muitos foram os que migraram, de forma frequente, 

para o interior da província para adquirir comida para alimentar as suas famílias. Muitos 

migrantes evitavam envolver se em conflitos militares, a menos que se tratasse de 

defender a sua terra e a sua família. 

Araújo (2002) aponta como um dos factores da migração para a cidade em 

Moçambique, não obstante se ressentindo também na província da Zambézia, a questão 

da guerra civil que afectou o país durante vários anos, sobretudo as zonas rurais, 

provocando um grande movimento demográfico de populações rurais em direcção as 

principais cidades, considerados lugares seguros.  

Por estes motivos, a população da província da Zambézia é conhecida como “migrante 

nato”. Em diferentes partes de Moçambique é possível encontrar pessoas provenientes 

desta província. Estudos realizados por Feijó e Agy (2015) observaram que a terceira 

província que mas migra para a cidade de Maputo é a Zambézia (12,8%). 

Este crescimento pode ser justificado pela migração dos seus residentes provenientes de 

vários pontos da região norte, bem como dos distritos vizinhos com maior destaque para 

o distrito de Inhassunge, Nicoadala e Manganja da Costa. As procuras de lugares 

seguros devido a guerra civil que outrora assolou o país, como a procura de outras 

oportunidades (emprego, acesso ao ensino superior e outras) são apontadas como causas 

dessa migração. 

Recentemente existem em virtude das actividades comerciais, da pesca, do investimento 

em hotelaria e em centros comerciais, bem como no sector de transporte (com destaque 

para o táxi de bicicleta) diversas oportunidades de trabalho que atraem muitos jovens 

para a cidade de Quelimane. Num contexto onde o principal empregador formal é o 

Estado3 que não dispõe de emprego suficiente para toda a população economicamente 

activa. A agricultura e a pesca constituem as actividades principais, para a maioria da 

população de baixa renda. 

                                                           
3O Estado emprega através dos governos provincias (Zambézia), Distritais (Quelimane) e Municipal 
(Quelimane), bem como através das instituições de Educação e Saúde. Quelimane ostenta também lojas 
de produtos alimentares, vestuário e outros artigos. 
 



1774    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

A cidade de Quelimane é conhecida também pelo seu grande potencial na produção do 

arroz, o que coibiu para que esta cidade recebesse mão-de-obra proveniente de outros 

distritos, que produzem e vendem a sua produção na cidade. 

O fraco desenvolvimento industrial é superado pelas óptimas condições que a cidade de 

Quelimane oferece para a prática de agricultura, o que faz com que a actividade 

económica mais evidente no Município seja a agricultura de subsistência abrangendo 

cerca de 70% de todos os habitantes o que espelha as características marcadamente 

rurais da população da Cidade (INE, 2009). 

 

3. OBJECTIVO E METODOLOGIA DE PESQUISA 

O objectivo de pesquisa relaciona-se com a análise do fenómeno da migração rural para 

a cidade de Quelimane ao longo das últimas décadas, assim como das relações 

estabelecidas entre a cidade e os contextos rurais de origem. 

Num primeiro momento, pretende-se compreender quais são os factores de repulsa do 

meio rural, por parte das populações de descendência camponesa existentes na cidade 

de Quelimane, assim como os factores de atracção existentes em torno do meio urbano. 

Analisando as diferentes estratégias de integração de cariz socioeconómico 

(relacionados com a oportunidades de emprego, rendimento, com acesso a água e 

energia e com oportunidades de consumo, educação e saúde). 

Num segundo momento pretende-se conhecer as ligações estabelecidas pelas 

populações de descendência rural, uma vez na cidade de Quelimane com as suas 

comunidades de origem, distinguindo não só os aspectos afectivos (relacionados com a 

frequência e duração dos encontros), mas também socioeconómicos (relacionados com 

a canalização de poupanças e investimentos, envio de remessas e tipo de trocas 

comerciais estabelecidas com o campo, assim como a prestação de apoios às redes 

migratórias). Num terceiro momento, verificar se existem tendências de regresso a 

comunidade de origem (procurando saber o projecto de vida, bem como a actividade 

que gostaria de implementar na zona de origem). 

Em termos metodológicos, o estudo foi realizado num carácter simultaneamente 

qualitativo e quantitativo, destacando-se a utilização de um conjunto de quatro métodos 

de investigação: entrevistas, inquéritos por questionário, análise de censos 

populacionais e observação no terreno. 
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Concretamente foram realizadas 5 entrevistas semi-estruturadas dirigidas as autoridades 

locais afectas ao Município de Quelimane. 

Paralelamente, onde se recorreu a uma amostragem estratificada (com um intervalo de 

confiança de 95% e um erro amostral de5%) foram aplicados 384 inquéritos por 

questionário a moradores na cidade de Quelimane, desde que nascidos fora do 

município (ainda que em Moçambique) e que tivessem praticado actividades agro-

pecuárias no local de origem. Maioritariamente composto por perguntas fechadas, o 

questionário foi aplicado nos locais de residência das populações inquiridas, durante o 

mês de Março de 2016. De forma a abranger um grupo mais heterogéneo, os 

questionários foram aplicados em diversos períodos do dia (manhã, tarde e noite), assim 

como durante a semana e no final da semana, procurando diversificar em cada bairro 

(estrato), as zonas de aplicação, as faixas etárias, o género, o período migratório, e a 

zona rural de origem 

Através das análises dos censos populacionais pretende-se conhecer a evolução 

demográfica nos diferentes bairros ao longo dos últimos anos, de forma a melhor 

compreender a extensão das dinâmicas migratórias e dos saldos populacionais ao longo 

dos diferentes períodos. 

Por fim, através da criação de uma grelha de observação pretende-se prestar atenção a 

um conjunto de aspectos como as condições habitacionais e formas de decoração, os 

bens de consumo, a existência de actividades de agro-pecuárias, entre outros aspectos. 

 

4. ORIGENS MIGRATÓRIAS  

Dos 384 indivíduos inquiridos constatou-se que a maior parte da população é oriunda da 

província da Zambézia (94,3%) são também provenientes de Nampula (2,6%), Sofala 

(0,8%), bem como das províncias de Tete, Niassa, Inhambane, Maputo com uma 

representação de 0,5% cada (ver figura 1). 

 

Procurado saber dentro da província da Zambézia, os distritos que mais migram para a 

cidade de Quelimane, o distrito de Inhassunge (15,1%) aparece em primeiro, de seguida 

o de Nicoadala (13,0%) e Manganja da Costa. (8,6%) em terceiro. 
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Facto que se pode observar através das taxas de migração, segundo distritos (dados 

censitários de 2002-2007), apresentaram um saldo migratório negativo, o que é o 

mesmo que dizer que no geral, os distritos observaram decréscimo nos seus efectivos 

populacionais. Particular destaque para o distrito de Inhassunge (-1) que apresenta um 

saldo migratório negativo mais elevado que o dos restantes distritos. Isto significa que o 

distrito em causa perdeu população a favor dos diversos distritos desta mesma 

província. 

 

Figura I: Distribuição da população inquirida por província de origem. 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

 

Quadro I: Período de migração para a cidade de Quelimane por distrito de origem 

Distritos de 

origem 

Período de migração para a cidade de 

Quelimane 

1975 1992 2005 

Inhassunge 75,0% 50,0% 50,0% 

Nicoadala 25,0% 23,1% 23,1% 
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Maganja da Costa  0,0% 26,9% 26,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

% Geral 5,7% 36,9% 51,8% 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

Por outro lado, contactou-se que as populações inquiridas foram chegando à cidade de 

Quelimane ao longo das diferentes vagas migratórias. Mais da metade dos inquiridos 

(51,8%) miraram para a cidade nos últimos dez anos, sendo que 36,9% da população 

migrou na década imediatamente anterior. 

Em relação ao distrito de origem que mais migra para a cidade de Quelimane, de facto 

os que vêm do distrito de Inhassunge são os que chegaram há mais tempo à cidade. Essa 

representação pode ser explicada pelo faço do distrito de Inhassunge encontrar-se 

localizado a menos de 15min (de barco) da cidade de Quelimane. Embora a vila sede 

esteja a aproximadamente 34 km. 

Facto que esta registado pelos autores Araújo e Donato (s.d.) dando conta que a cidade 

de Quelimane recebe no seu conjunto migrantes que são provenientes do distrito de 

Inhassunge. Os autores referem que a cidade de Quelimane encontra-se muito próxima 

de alguns distritos que apresentam dinâmicas económicas diferentes da cidade, tal factor 

contribui para a migração de populações rurais para o centro da cidade. 

 

A chegada a cidade traduz-se na melhoria das condições de vida4, bem como na ruptura 

dos laços familiares com o local de origem. No quadro II onde se estabelece a relação 

entre o distrito de origem e o número de familiares que são chamados para viver na 

cidade é possível verificar, de uma forma geral, que muitos não puxam os seus 

familiares para viver na cidade. De facto de entre os distritos que mais migram para a 

cidade de Quelimane nenhum destes distritos atraiu, para Quelimane, mais de duas 

pessoas da sua comunidade de origem. O nível de rendimento económico aparece 

também directamente associado à redução das redes migratórias. De facto quanto maior 

                                                           
4A pesquisa comprovou que com a migração para a cidade, os residentes na cidade de Quelimane 
conseguem melhorar os seus rendimentos o que lhes permite ter casas melhoradas, não obstante a 
população migrante tem acesso a um conjunto de serviços tais como escolas, água, energia, hospitais, 
tansporte e comunicação. Factos que acontecem aos migrantes residentes na cidade de Maputo (Feijó e 
Agy, 2015). Os autores referem que uma vez na cidade as populações tem acesso a um conjuto de bens de 
consumo e serviços que quando comparados com o meio rural, preferem viver na “pobreza da cidade” ao 
em vez de viverem na “pobreza do campo”. 
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o rendimento e o nível de integração na cidade, menos familiares são trazidos do local 

de origem para a cidade de Quelimane. 

Quadro II: Número de membros da comunidade de origem integrados migrantes na 

cidade de Quelimane, por distrito de origem. 

Distritos de 

origem 

Nº. De pessoas 

0 1 2 3 4 5 Ou + Total 

Inhassunge 43,1% 27,6% 6,9% 5,2% 6,9% 10,3% 100,0% 

Nicoadala 50,0% 18,8% 15,6% 3,1% 0,0% 12,5% 100,0% 

Maganja da 

Costa  
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 100,0% 

% Geral 44,3% 21,6% 10,4% 8,6% 5,7% 9,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

 

5. MOTIVAÇÕES MIGRATÓRIAS 

Os citadinos de Quelimane apontaram diferentes motivos causadores da migração para a 

cidade, sendo que os que mais contribuem estão relacionados com a procura de emprego 

(27,2%). Quelimane para além de ser a cidade capital da Zambézia oferece em virtude 

das actividades comerciais, da pesca, do investimento em hotelaria e em centros 

comerciais diversas oportunidades de trabalho que atraem homens e mulheres, os 

primeiros mais que os segundos para a cidade. E o segundo, esta relacionado com a 

segurança, não obstante a situação politica actual de Moçambique. A guerra civil no 

período pós-independência resultou num grande êxodo rural para a cidade o que 

acelerou o processo de assentamentos informais do espaço urbano, de forma geral, 

assim como elevadas densidades populacionais, com destaque para os bairros 

localizados nos postos administrativos nº 1 e 2. Que sofreram reestruturações urbanas 

bem como o acréscimo do número dos seus residentes. 

No período da guerra civil, muitos agregados familiares abandonaram as suas zonas de 

origem para a cidade, trazendo os seus hábitos rurais. Facto que como explica Araújo 

(2002) contribui para que dentro dos limites das cidades encontremos populações que 

pratiquem a agricultura como actividade exclusiva ou principal. São pessoas que 
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mantém hábitos e costumes dos camponeses, mas que também estabelecem uma relação 

diária com o centro urbano, onde compram e vendem seus produtos.  

 

Quadro III: Motivos da decisão migratória para Quelimane, por posto administrativo 

Motivos Sociais % Geral Posto nº 1 Posto nº 2 Posto nº 3 Posto nº 4 

Emprego/rendimento 27,2% 35,4% 12,4% 18,0% 34,3% 

Acesso a alimentos 4,0% 46,2% 38,5% 3,8% 11,5% 

Acesso a água  5,2% 47,1% 44,1% 2,9% 5,9% 

Acesso a energia 5,5% 47,2% 36,1% 8,3% 8,3% 

Transporte e 

comunicação 
4,0% 61,5% 34,6% 0,0% 3,8% 

Acesso a saúde 6,7% 40,9% 50,0% 4,5% 4,5% 

Acesso a educação 9,2% 30,0% 28,3% 11,7% 30,0% 

Acesso a espaço/terreno , 6% 2,1% 1,1% 0,0% , 9% 

Acesso a bens e serviços 4,3% 14,7% 12,4% 1,3% 1,8% 

Proximidade familiar 8,1% 12,6% 19,1% 14,3% 11,9% 

Segurança  24,0% 58,9% 53,9% 37,7% 22,0% 

Outro motivo 1,4% 11,1% 0,0% 0,0% 88,9% 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

No que concerne aos postos administrativos, o acesso ao transporte e comunicação 

(61,5%) foi mais vezes mencionado pelos inquiridos residentes no posto nº. 1, alegando 

que na sua terra de origem a questão de transporte é muito difícil de se adquirir e uma 

vez na cidade os mesmos poderiam ter acesso a uma bicicleta e fazer o seu negócio. 

Depois da segurança (53,9%), o acesso a cuidados de saúde (50,0%) foi apontado pelos 

residentes migrantes do posto nº. 2 Como sendo a motivação que mais contribuiu para a 

sua vinda a cidade. Quelimane, dentre os principais distritos que a rodeia possui 

melhores centros de saúde e mais recentemente beneficiará de um hospital central com 

capacidade de 600 camas de serviços especializados, facto que leva com que a maior 

parte da população procure esses serviços. No posto nº. 4 a maior parte da população 
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veio a cidade sem conhecer os reais motivos da migração, foram considerados outros 

motivos de vinda como “ vim quando era criança” (88,9%)5. 

 

5.1. “UM OLHAR SOBRE IHASSUNGE” 

As motivações migratórias são mais complexas quando observadas do contexto rural de 

origem. A maior parte da população que residente na cidade de Quelimane vem do 

distrito de Inhassunge. A travessia da cidade de Quelimane para o cais do lado de 

Inhassunge, é feita via barco, sendo que o batelão que fazia essa travessia avariou faz 

quase um ano. Um distrito que do cais (do rio dos bons sinais) á vila sede fica cerca de 

34 km. O percurso é muitas vezes feito de mota, numa via em condições precária. O 

preço cobrado pelo transporte vária de 100Mt (1.7USD) à 250Mt (4 USD). 

As residências são construídas com material local (barro, paus, palha, entre outros), 

porque para além de faltar dinheiro para melhorar a casa, localmente a vila não dispõe 

de mercados que possam cobrir essa área de negócio6. Seria muito dispendioso trazer 

material da cidade de Quelimane para vender a um camponês que muitas vezes esta 

dependente da produção anual para obter o rendimento. Bem como que depende das 

condições climáticas para produzir e um conjuntos de factores ligados a cadeia de 

produção agrícola (utensílios agrícolas, mercados, transporte, entre outros). 

Existem escolas primárias (27) e secundárias (2), mas muitas crianças não frequentam a 

escola porque os seus pais não reúnem condições mínimas para que eles frequentem a 

escola. Muitos optam por ficar sem estudar7. Os hospitais fornecem bons serviços de 

saúde, mas muitos utilizam e frequentam a medicina tradicional por falta de acesso aos 

medicamentos, bem como pela falta de dinheiro para comprar. 

Em relação ao acesso a energia, existe uma rede de corrente eléctrica que fora montando 

pela EDM (Electricidade de Moçambique). Sendo que muitos dos residentes naquela 

                                                           
5 Contudo a percentagem é muito elevada, o que poderá contribuir para que o resultado seja enviesando. 
Esse factor muitas vezes acontece em trabalhos desta natureza, onde requer um esforço acrescido por 
parte do inquirido na interpretação das respostas fornecidas pelo inquiridor.  
6 As casas em Inhassunge são do tipo palhota (93,5%). O distrito não possui lojas, nem mercados que 
façam a venda de produtos melhorados de contrução. Seria oneroso transportar os produtos da cidade de 
Quelimane através do barco. 
7 No distrito de Inhassunge mais da metade da população não sabe ler nem escrever (66,5%). Onde 40,1% 
nunca sequer frequentou a escola. Dos que frequetam 14,2% estão no ensino primário e 4,6% no 
secindário. 
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vila não beneficia deste serviço por não disporem de recursos financeiro para cobrir os 

custos de ligação, bem como de consumo mensal·. O acesso a água é feito através do 

poço com bomba, sito a menos de uma hora da residência de muitos dos cidadãos. 

Existe água embora a mesma não seja portável. A segunda fonte de acesso é o poço sem 

bomba, de onde a água, muitas vezes, é tirada em condições pouco salubre para o 

consumo. 

A principal actividade da população de Inhassunge é a agricultura. A prática desta 

actividade depende muitas vezes das condições climáticas. O distrito não beneficia de 

um sistema de regadio, em tempo de pouca chuva as culturas secam. Não obstante, 

recentemente o distrito foi assolado pela doença do amarelecimento letal do coqueiro. 

Facto que contribuiu para que muitas famílias que dependiam da renda proveniente 

desse trabalho tivesse o rendimento reduzido. O palmar deixou de produzir, e a medida 

em que o tempo passa, a cultura vai desaparecendo. 

 

6. DINÂMICAS DE INTEGRAÇÃO NA CIDADE DE QUELIMANE 

Foi possível aferir que a maior parte dos inquiridos antes da chegada a cidade de 

Quelimane, tinha menos que a 5ª classe (32,8%), muitos tinham como principal 

actividade a pratica da agricultura, criação de animais e a pesca de subsistência (52,7%). 

Os rendimentos mensais eram abaixo dos mil meticais (62,9%), num contexto rural de 

origem onde as únicas vantagens encontradas estavam relacionadas com o acesso ao 

espaço para a prática da agricultura (36,6%) e a proximidade familiar (31,1%). Uma vez 

na cidade os inquiridos adoptam diferentes formas de integração que permite melhorar a 

casa, têm acesso a escola, saúde, energia, água, mercados, transportes e comunicação. 

Conseguem diversificar a sua fonte de rendimento, integram se em associações e 

adquirem rendimentos superiores quando comparados com o meio rural de origem. 

 

6.1. HABITAÇÃO 

A migração do meio rural para as cidades requer, a chegada, que o indivíduo tenha um 

sítio para morar. A partir do quadro IV é possível observar que na cidade de Quelimane 
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a maior parte dos migrantes vive em casas do tipo mista8 (48,3%), de seguida em casas 

do tipo palhota9 (18,6%) e básica10 (13,7%). Quando comparado o tipo de habitação e o 

tempo de residência na cidade é possível aferir, em termos gerais, que as casas 

melhoram a medida em que o tempo de permanência na cidade aumenta. Sendo que no 

intervalo dos 11 à 41 ou mais anos de residência na cidade de Quelimane a maioria dos 

inquiridos vive em Flat ou apartamento (100%) de seguida em casas convencionais com 

casa de banho e cozinha fora de casa (91,1%)11. 

De acordo com dados censitários (2007), na província da Zambézia no geral, as pessoas 

vivem em casas do tipo palhota (83,1%). Encontramos na cidade de Quelimane, casas 

melhoradas em comparação com os restantes distritos, bem como em relação ao distrito 

de Inhassunge que é o distrito com mais residentes na cidade de Quelimane.Com maior 

destaque para casa convencional (5,6%) e flat/apartamento (1,4%). 

Quadro IV: Tipo de casa por tempo de residência na cidade de Quelimane. 

Tempo de 

residência 

na cidade de 

Quelimane 

Tipo de Casa 

Casa 

convencional  

Casa 

convencional 

com WC ou 

cozinha fora  

Flat 

/Apartamento 

Casa 

mista 

Casa 

básica 

(casa 

comboio) 

Palhota 
Casa 

improvisada 
Outro 

1-5 20,0% 0,0% 0,0% 12,7% 17,0% 12,5% 0,0% 0,0% 

6-10 16,0% 8,6% 0,0% 20,5% 8,5% 7,8% 25,0% 0,0% 

11-15 8,0% 8,5% 33,3% 16,3% 2,2% 15,6% 0,0% 0,0% 

16-20 12,0% 17,1% 33,4% 15,7% 19,1% 7,8% 0,0% 0,0% 

21-25 12,0% 28,6% 0,0% 10,8% 14,9% 15,6% 25,0% 0,0% 

26-30 24,0% 5,7% 0,0% 12,0% 12,8% 6,3% 0,0% 0,0% 

31-35 8,0% 8,6% 0,0% 3,0% 6,4% 6,3% 0,0% 0,0% 

                                                           
8 De acordo com a classificação do INE, casa mista:é uma casa construída com materiais duráveis (bloco 
de cimento, tijolo, chapa de zinco/lusalite, telha/laje de betão) e materiais de origem vegetal (capim, 
palha, palmeira, colmo, bambu, caniço, adobe, paus maticados, madeira, etc.). 
9 Palhota:é uma casa cujo material predominante na construção é de origem vegetal (capim, palha, 
palmeira, colmo, bambu, caniço, adobe, paus maticados, etc.). 
10Casa básica (casa comboio): é uma unidade habitacional que só tem quarto(s) e não tem casa de banho 
nemcozinha. Podem ser também um conjunto de quartos que utilizam os mesmos serviços (casa de banho, 
cozinha e água). 
11Vletter (2006) explica que existem indícios de melhoria das condições de vida em agragados familiares 
cujos seus membros encontram se a trabalhar nas cidades há mais tempo. As melhorias são observadas no 
tipo de casa construída e nos bens de consumo que são adquiridos.  
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36-40 0,0% 20,0% 0,0% 4,2% 8,5% 7,8% 0,0% 0,0% 

41-+ 0,0% 2,9% 33,3% 4,8% 10,6% 20,3% 50,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

% Geral 7,3% 10,2% 0,9% 48,3% 13,7% 18,6% 1,2% 0,0% 

Censo 2007 

P.Zambézia 0,5% 0,0% 0,1% 13,1% 1,9% 83,1% 0,6% 0,7% 

C. 

Quelimane 
5,6% 0,0% 1,4% 43,5% 5,1% 42,9% 0,6% 0,9% 

Inhassunge 0,4% 0,0% 0,1% 2,1% 1,0% 93,5% 1,1% 1,9% 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016 e INE- 

Recenseamento geral da população e habitação 2007. 

Nos últimos anos a urbanização na cidade de Quelimane enfrenta sérios problemas, 

devido a migração de populações de distritos vizinhos para a cidade. Uma vez na cidade 

a ocupação do espaço é feita de forma desordenada. Esta ocupação tem sido marcada 

pela existência de assentamentos informais do espaço urbano, de uma forma geral, 

assim como de elevadas densidades populacionais. A maior parte dos espaços 

reservados para a prática agrícola, bem como de preservação ambiental são ocupadas 

por populações migrantes para construção desordenada de casas improvisadas. 

Foto: Construção de casas próximo de linhas de água no município de Quelimane. 

 

 

 

 
Fonte: Fotos tiradas durante o trabalho de campo, 2016. 

Em virtude do aumento da população, a cidade de Quelimane sofreu uma alteração no 

reordenamento que culminou com o surgimento de novos bairros que compõem o posto 

administrativo número 512. Tal implicou que o município desenvolve-se actividades de 

                                                           
12De acordo com o último censo (2007) a cidade encontrava se administrativamente dividida em quatro (4) 
postos administrativos, composto por 44 bairros. Recentemente a cidade sofreu uma restruturação devido ao 
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planeamento físico, construção de infra-estruturas básicas nas zonas de expansão 

(abertura de vias de acesso alternativos, construção de escolas, postos sanitários, 

sistemas de drenagem e saneamento básico) de modo a responder as necessidades 

primárias dos residentes nos bairros recentemente criados (CMCQ, 2015). 

 

6.2. ACESSO A ÀGUA E A ENERGIA 

O quadro V faz uma comparação da principal fonte de acesso a água para consumo e a 

energia utilizada para iluminação na cidade de Quelimane, distinguindo os dados 

recolhidos em 2016 com os do censo 2007. O sistema de abastecimento de água na 

cidade de Quelimane é deficitário, a maior parte dos inquiridos tem acesso a água 

canalizada fora de casa (53,1%), bem como através de fontenários públicos (27,1%). 

Somente 15,9% tem acesso a água canalizada13. 

Nos bairros em expansão o sistema de abastecimento de água é precário muitas vezes, 

os inquiridos tem acesso a água através de poços sem bomba, ou então através da água 

do rio. Muitos comparam a sua zona de origem e a cidade e referem que não existem 

grandes diferenças no que concerne a rede de distribuição de água. Contudo preferem 

viver na cidade com as dificuldades que o sistema de abastecimento de água apresenta, 

em relação a viver no campo onde não existe uma preocupação com o tratamento das 

águas, bem como com a expansão do sistema de distribuição de água. 

A principal fonte de energia para iluminação, na cidade de Quelimane em 2016 é a 

electricidade (84,9%). Sendo que estes dados apresentam melhorias em comparação 

com o ano de 2007, onde a população da cidade de Quelimane utilizava o petróleo 

(50,7%) como a principal fonte de energia para iluminação. 

                                                                                                                                                                          
surgimento de novos bairros. Hoje a cidade esta composta por cinco (5) postos administrativos e que por sua 
vez acresce o número de bairros para 51. 
 

 
13Olhado para o disrito de Inhassunge, de acorco com o censo 2007 a população tem acesso a água a 
partir de poços sem bomba (69,1%), onde muitos deles não são protegidos, encontram-se a céu aberto e 
não beneficiam de tratamento da água. Na cidade de Quelimane, a maior parte dos agregados familiares 
tinha como principal fonte de acesso a água o fontenário público (66,1%), sendo que a fonte alternativa 
era água canalizada fora de casa (14,6%). 
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A cidade de Quelimane em relação a Inhassunge (local de origem com mais residentes 

na cidade de Quelimane) apresenta melhores condições em relação ao acesso a energia 

eléctrica. Quando comparados com os dados censitários (2007), denota-se que a cidade 

de Quelimane apresenta uma taxa de agregados familiares com o acesso a energia 

eléctrica 19 vezes maior em relação a Inhassunge. Contudo, a principal fonte de energia 

nos dois locais não é a energia eléctrica, mas sim o petróleo e a lenha, para Quelimane e 

Inhassunge, respectivamente. 

Quadro V: Principal fonte de acesso a água e a energia 

Água 

C. Quelimane 

2016 

C. Quelimane 

2007 

Inhassunge 

2007 

 Água canalizada dentro 

de casa 
15,9% 5,2% 0,1% 

Água canalizada fora de 

casa 
53,1% 14,6% 0,1% 

Fontenários públicos 27,1% 66,1% 0,8% 

Poço sem bomba 2,3% 13,1% 69,1% 

Rio/lago 0,3% 0,7% 29,3% 

Outro 1,3% 0,3% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Energia    

Gás 0,8% 0,1% 0,0% 

Electricidade 84,9% 35,5% 1,9% 

Carvão 1,6% 0,0% 0,0% 

Lenha 0,5% 1,4% 70,0% 

Petróleo 5,8% 50,7% 22,3% 

Baterias/pilhas 2,7% 0,1% 0,1% 

Painel solar 0,8% 0,2% 0,1% 

Velas 2,9% 11,6% 4,4% 

Outras 0,0% 0,4% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016 e INE- 

Recenseamento geral da população e habitação 2007. 
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6.3. PROFISSÃO E RENDIMENTO NA CIDADE 

Os resultados obtidos através do questionário demonstram que parte da população da 

cidade de Quelimane de origem rural exerce actividades agrícolas ou criação de animais 

(19,2%), vendedores ambulantes e prestadores de serviços nas ruas (16,6%), bem como 

em lojas ou barracas dentro dos mercados municipais (10,5%), encontrando-se uma 

parte de pessoas que de dedica ao ensino (9,6%) e outras que são estudantes (6,1%). A 

tabela 6, também permite nos verificar uma segmentação do mercado de trabalho em 

função ao género. De facto a maior parte das mulheres dedicam se a actividade agrícola 

(36,2%), bem como a venda de produtos nas ruas e em mercados (22,4%), bem como ao 

ensino primário (11,6%). Por sua vez, os homens estão mais envolvidos no comércio 

formal e informal (30,3%), na indústria transformadora (7,8%) e no apoio ao cliente 

(9,3%) áreas onde as mulheres apresentam percentagens inferiores. Por outro lado, não 

obstante homens e mulheres se dedicarem à venda ambulante de produtos, constatam-se 

algumas diferenças relativamente aos produtos vendidos. Se da parte das mulheres 

prevalecem produtos como a lenha, bebidas ou produtos alimentares (quer nos mercados 

ou na respectiva proximidade, junto a casa ou estabelecimentos de ensino), entre os 

homens predomina o comércio de artigos como roupas, sapatos ou recargas de 

telemóveis. Bem como o táxi de bicicletas 14  que garante o transporte urbano de 

passageiros a nível da autarquia.  

Quadro VI: principal actividade profissional na cidade de Quelimane. 

Principal actividade profissional Masculino Feminino % Geral 

Profissionalmente inactiva ou dona de 

casa 
0,0% 2,9% 1,2% 

Estudante 5,5% 7,2% 6,1% 

Professores de ensino secundário, médio, 

superior, primário e profissões similares 
8,3% 11,6% 9,6% 

Vendedores formais (mercados e 

barracas) 
13,2% 6,5% 10,5% 

                                                           
14Até 2013 eram aproximadamente 18.840 bicicletas contra 1.630 viaturas. Reistou-se melhorias nesse 
secor onde se verificou a criação da Associação dos Taxistas da Zambézia (ATZ), um organismo que 
trabalha com o Conselho Municipal da Cidade de Quelimane, onde os ciclistas passaram a dispor de 
coletes e aulas de sinais de trânsito (Xavier, 2013) 
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Pessoal de apoio ao cliente 9,3% 4,3% 7,3% 

Trabalhadores não qualificados da 

agricultura, produção animal, pesca e 

floresta 

7,8% 36,2% 19,2% 

Trabalhadores qualificados da 

transformação de alimentos, da madeira, 

do vestuário e outras indústrias 

7,8% 0,7% 5,0% 

Vendedores ambulantes e prestadores de 

serviços na rua 
17,1% 15,9% 16,6% 

Outras profissões 31,0% 14,7% 24,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

De acordo com o relatório realizado pelo Conselho Municipal da cidade de Quelimane 

(2015) é possível encontrar na cidade, famílias de todos os níveis sociais que tem a 

pesca como a actividade principal, devido ao fácil acesso ao porto, bem como através da 

pesca que é realizada no rio Cua-Cua15 com o uso de pequenas canoas. 

O relatório (CMCQ, 2015) refere ainda que, a maior parte dos residentes na cidade de 

Quelimane é dependente dos distritos vizinhos em relação a produção agrícola. Sendo 

que muitos dos produtos agrícolas consumidos na cidade, são provenientes de distritos 

vizinhos como Nicoadala, Ihassunge entre outros. 

A chegada a cidade de Quelimane traduz-se no aumento de rendimentos auferidos pelas 

populações16. Quando questionados acerca do rendimento mensal auferido no local de 

origem, a esmagadora maioria dos inquiridos (62,9%) referiram valores mensais 

inferiores a 1000 meticais (cerca de 15 dólares), um valor baixo do limiar da pobreza, 

valor que uma vez na cidade reduz para 23,9%. Por outro lado, 27,4% dos inquiridos em 
                                                           
15Também conhecido como o rio dos Bons Sinais, o rio Cua-Cua, atravessa a cidade de Quelimane, a 
cerca de 12 km da sua foz no oceano Índico. 
16 Com base no Inquérito Agrícola Integrado (IAI) de 2012 do Ministério da Agricultura, Smart e Hanlon 
(2014: 14) concluem que a família típica moçambicana da zona rural tem um rendimento em dinheiro de 
menos de 3400 meticais (115 USD) por ano, para uma família média de cinco pessoas, representando 
significativamente menos que 0,5 dólares por pessoa, por semana, para aquisição de diversos bens de 
consumo essenciais. Não obstante a emergência de um grupo de pequenos e médios agricultores 
comerciais, mais integrados nos mercados, a realidade é que mais de 98% dos camponeses continuam a 
enfrentar grandes dificuldades. Analisando o caso do milho e do feijão manteiga, Mosca et al (2003: 15) 
demonstram que o rendimento agrícola gerado por estas culturas é insuficiente para estimular a retenção 
das populações na actividade agrícola. O assalariamento ou outras actividades económicas com geração 
de auto-emprego produzem maiores rendimentos que a originada nas explorações agrícolas.  
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Quelimane passaram a obter um rendimento superior a 3.183 meticais, enquanto no 

local de origem representavam apenas 10,5%. 

A melhoria dos rendimentos auferidos é perceptível entre as mulheres. Enquanto no 

local de origem, a maioria das mesmas (72,7%) auferia valores mensais inferiores a 

1000 meticais, uma vez na cidade de Quelimane, a percentagem diminuiu para 32,3%, 

passando quase metade a auferir valores no intervalo dos 1000 e 3183 meticais. 

Acrescendo a sua percentagem para 21,0% no intervalo dos 3183 e 8000 meticais 

(equivalente a dois dólares mensais). Em termos gerais o rendimento auferido na cidade 

é maior entre homens e mulheres. 

Quadro VII: Rendimento auferido no local de origem e na cidade de Quelimane. 

Rendimento 
Local de 

Origem 

Cidade de 

Quelimane 

Masculino 

L.Origem 

Feminino 

L. Origem 

Masculino 

C.Quelimane 

Feminino 

C.Quelimane 

<1000 Mt 62,9% 23,9% 57,1% 72,7% 18,4% 32,3% 

1000 - 3183 

Mt 20,5% 34,2% 21,0% 19,5% 30,1% 40,6% 

3184 - 8000 

Mt 10,5% 27,4% 14,3% 3,9% 31,6% 21,0% 

8001 - 

15000 Mt 
3,2% 7,1% 3,8% 2,6% 9,2% 3,8% 

>15000 Mt 2,9% 7,4% 3,8% 1,3% 10,7% 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

 

6.4. PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA 

O processo de integração também envolve a inserção das populações na vida associativa 

e comunitária. Neste campo pretende-se analisar a integração dos indivíduos na esfera 

política, nas actividades recreativas e religiosas, paralelas à família ou à actividade 

profissional. Da análise do quadro VIII constata-se que a chegada à cidade exerce 

ligeiras mudanças na participação das populações na vida associativa e comunitária. A 

percentagem dos que não pertencem a “nenhuma associação” reduz de 60,1% no local 

de origem para 50,3% com a chegada a cidade de Quelimane. Neste sentido assiste-se a 
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ligeiros aumentos da participação dos cidadãos em organizações democráticas de 

massas 17 , organizações religiosas ou de cariz cultural, bem como nota se uma 

participação em associações de moradores. 

De uma forma geral a migração para a cidade exerce um efeito mais participativo na 

vida pública, da cidade. Não obstante a participação em sindicatos revela que os 

migrantes estão cada vez mais preocupados com a participação social na luta pelos seus 

direitos. Muitas dessas associações são compostas por camponeses que se encontram a 

viver na cidade, é notório que existem ainda dificuldades quando se trata de expor os 

seus problemas. 

Quadro VIII: Inserção na vida associativa 

Associações L.Origem C. Quelimane 

Nenhuma 60,1% 50,3% 

Moradores 0,0% 1,3% 

Sindical 0,4% 2,1% 

Org. Movimentos democráticos 7,8% 17,6% 

Religiosa 26,8% 20,1% 

Cultural 2,1% 2,1% 

Desportiva 2,5% 2,9% 

Outra associação/organização 0,3% 3,5% 

Total 100% 100% 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

 

7. LIGAÇÕES COM O LOCAL DE ORIGEM E EXPECTATIVAS DE 

REGRESSO 

As ligações estabelecidas com o local de origem são analisadas pela frequência de 

ligações telefónicas que são efectuadas, de visitas ao local de origem, bem como pelo 

fluxo de dinheiro e de bens enviados e recebidos. Procura-se perceber, se uma vez na 

                                                           
17 As organizações democráticas de massas constituíram organizações criadas pelo partido Frelimo após a 
independência com vista à socialização das populações em torno do projecto político dominante. Entre 
estas destaca-se a Organização da Mulher Moçambicana (OMM), a Organização dos Trabalhadores 
Moçambicanos (OTM) ou a Organização dos Jovens Moçambicanos (OJM) entre outras. Mais de 20 anos 
depois, num contexto multi-partidário, estas organizações mantêm uma ligação estreita com o partido no 
poder.  
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cidade de Quelimane, os migrantes estabelecem relações com o seu universo rural de 

origem ou esta relação desaparece a medida em que o tempo passa. Pretende -se saber 

as expectativas de regresso ao universo rural de origem, bem como, os seus planos para 

o futuro. 

 

 

7.1. VIZITAS AO LOCAL DE OIGEM 

Do cruzamento efectuado entre a frequência de visitas ao local de origem e os anos de 

permanência na cidade de Quelimane representado no quadro IX, constata-se que os que 

vivem a cinco anos ou menos na cidade (27,9%) como os que vivem trinta anos (52,9%) 

visitam os seus familiares uma vez por ano ou quase. De forma geral as visitas ao local 

de origem são menos frequentes a medida em que os anos de residência aumentam. Os 

migrantes residentes em Quelimane visitam com mais frequência aos familiares uma 

vez por mês (26,7%), por ano (33,0%) ou então nem todos os anos (20,9%). 

 

QuadroIX: Frequência de visitas ai local de origem 

Anos de 

vivência na 

C.Quelimane 

Frequência de visitas ao L.Origem 

Todos os 

dias ou 

quase 

Uma ou 

várias 

vezes por 

semana 

Uma ou 

várias 

vezes por 

mês 

Uma vez 

por ano 

ou quase 

Nem 

todos os 

anos 

Nunca Total 

1-5 0,0% 9,3% 23,3% 27,9% 20,9% 18,6% 100,0% 

6-10 1,9% 15,4% 26,9% 38,5% 13,5% 3,8% 100,0% 

11-15 0,0% 11,6% 34,9% 27,9% 16,3% 9,3% 100,0% 

16-20 0,0% 6,0% 24,0% 40,0% 26,0% 4,0% 100,0% 

21-25 2,1% 8,3% 27,1% 37,5% 25,0% 0,0% 100,0% 

26-30 5,1% 5,1% 35,9% 30,8% 23,1% 0,0% 100,0% 

31-35 0,0% 11,8% 5,9% 52,9% 23,5% 5,9% 100,0% 

36-40 17,4% 13,0% 13,0% 30,4% 17,4% 8,7% 100,0% 

41-+ 3,3% 13,3% 33,3% 13,3% 23,3% 13,3% 100,0% 

% Geral 2,6% 10,1% 26,7% 33,0% 20,9% 6,7% 100,0% 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 
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Em relação aos valores e bens enviados a figura II demonstra que a maioria dos 

inquiridos não transfere dinheiro (59,5%) para o seu universo rural de origem. Dos que 

transferem, o mesmo é para a compra de bens alimentares (25%) como açúcar, óleo, 

arroz, entre outros. Para investir na agricultura (5,4%) na compra de sementes, adubos e 

utensílios agrícolas. Outro destino (4,8%) esta relacionado com valores que são 

enviados regularmente (uma espécie de mesada), para os familiares mais idosos. 

Figura II: Valores enviados para o local de origem 

 
Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

 

7.2. ESPECTATIVA DE REGRESSO 

A permanência na cidade traduz-se na melhoria das condições de vida, quando 

questionados sobre o projecto de vida para os próximos anos (quadro X), no geral os 

migrantes preferem continuar a viver na cidade de Quelimane (87,0%), apenas 4,7 % 

pretende voltar a sua comunidade de origem. Permanecem na cidade as populações que 

auferem rendimentos acima do salário mínimo em Moçambique, bem como que tem 

acesso a um conjunto de necessidades de carácter primário (água, energia, escola, saúde, 

entre outros), pessoas que constituem família e que vivem na cidade há mais de dez 

anos. 

 

 

Construção de 
casa; 0,8%

Alimentação; 
25,0% Vestuário; 0,5%

Educação; 1,3%

Saúde; 2,7%

Agricultura; 5,4%

Pecuária; 0,0%

Outro destino; 
4,8%

Não transfere 
dinheiro; 59,5%

Transfere
dinheiro; …
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Quadro X: Projecto de vida, por género 

Género 

Projecto de vida para os próximos 5 anos 

Continuar a 

viver na 

C.Queliman

e 

Mudar para 

outra cidade 

em 

Moçambiqu

e 

Voltar à 

comunidad

e de origem 

Mudar 

para uma 

zona rural 

fora do 

local de 

origem 

Outro Total 

Masculin

o 
84,9% 8,3% 5,9% 0,0% 0,9% 100,0% 

Feminino 89,7% 5,5% 3,0% 1,2% 0,6% 100,0% 

% Geral 87,0% 7,0% 4,7% 0,5% 0,8% 100,0% 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados obtidos em 2016. 

De entre as actividades que gostariam de implementar no local de origem a actividade 

agrícola (45,1%) se destaca, sendo o comércio a segunda opção (28,6%). Embora a 

população da cidade de Quelimane não tenha terra suficiente para a prática da 

actividade agricola, a primeira, bem como a segunda actividade mais vezes mencionada 

é a agrícola.   

 

8. REFLEXÕES FINAIS 

Durante a pesquisa foi notório que a maior parte dos inquiridos residentes na cidade de 

Quelimane são provenientes do distrito de Inhassunge (15,1%). Distrito que está 

localizado próximo a cidade de Quelimane, com características rurais próprias, infra-

estruturas pouco desenvolvidas, sistema de acesso a água e energia deficitários, escolas 

e hospitais com condições básicas, deficiência nos meios transporte, associados a 

estradas precárias. Onde a maior parte da população dedica-se a actividade agrícola. 

As motivações migratórias para a cidade estão na sua maioria ligadas a procura de 

emprego na cidade (27,2%) e a segurança (24,0%)·. A provícia da Zambézia sempre foi 

conhecida como detentora de um grande potencial agrícola. Depois da guerra dos 16 

anos notou-se que os diferentes espaços rurais sofreram uma desestruturação da 

economia no geral (a nível agrícola, infra-estruturas, serviços, comércio, entre outros), o 

que não incentivou para a retenção das populações nos campos e da produção agrícola. 
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De uma forma geral a chegada a cidade traduz se na melhoria das condições de vida. A 

permanência na cidade traduz-se em melhores casas, acesso a água e a energia, estradas 

melhoradas, redes de transporte, melhores rendimentos. 

Contudo, conseguir adequar a oferta de emprego com os elevados índices de procura é 

um dos desafios que os governos das cidades enfrentam. A oferta de emprego no sector 

público dado a um conjunto de circunstâncias estruturais tem vindo a reduzir-se e o 

sector privado abre poucas oportunidades aos indivíduos sem formação específica, o 

que implica que a maior parte dos migrantes rurais (que na sua maioria são pequenos 

camponeses), acabe por enfrentar dificuldades para conseguir uma colocação 

profissional (Harpa e finnegan 1998). 

Estas populações rurais, com destaque para os jovens, dedicam-se a negócios informais 

(a área de pequeno transporte de cargas, passageiros, serviços domésticos, guardas e 

pequenos comércios) saturado as infra-estruturas urbanas e ruralizando as cidades. 

São também preocupações, a questão do crescimento desordenado dos bairros de lata 

nas cinturas das grandes cidades, a medida em que aumenta o número de novos 

migrantes, existe uma ruptura de infra-estruturas básicas, falta de emprego e 

agravamento das condições de vida dos indivíduos (Frias, 2006). 

Com as sucessivas vagas migratórias, a cidade de Quelimane foi criando alguns 

aglomerados populacionais, que com o tempo foi aumentando em número e acabaram 

por dar origem aos bairros degradados que crescem alheios a qualquer tipo de 

ordenamento ou de planificação, expressando apenas a necessidade que os chegados 

tinham de um lugar. E a importância dos municípios nesse processo de estruturação de 

novos bairros é importante18.  

Não obstante, nos últimos anos as politicas públicas adoptadas pelo Estado têm 

continuamente beneficiado as populações de origem urbana, em detrimento das rurais, 

tornando as cidades mais atractivas. Sobretudo no acesso a um conjunto de serviços (de 

a saúde, água, escola, transporte, mercados, entre outros), o Estado beneficia as 

populações urbanas. De acordo com CPI no último ano foram criados cerca de sete mil 

postos de emprego que beneficiaram as populações da província da Zambézia, com 

destaque para a implementação de projectos nas áreas de agro-indústria, agricultura, 
                                                           
18 O rápido crescimento da população traduz-se na saturação das infra-estruturas urbanas, colocando, aos 
municípios um sério problema de planeamento e de gestão, particularmente ao nível da circulação urbana, 
do saneamento ou da gestão de resíduos sólidos ou de assentamentos informais (Raposo e Salvador 2007, 
e Jenkins 2012). 
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construção, prestação de serviço, entre outras (Gabriel, 2015). Recentemente a cidade 

de Quelimane beneficiou de um projecto de reabilitação e expansão do sistema de 

abastecimento de água, bem como da construção do hospital central19. 

Uma vez na cidade essas populações estabelecem ligações com o seu meio rural de 

origem. Com o desenvolvimento e a expansão das redes de informação e comunicação, 

a melhoria de algumas vias de acesso, permitem que as distâncias existentes entre o 

meio rural e a cidade sejam reduzidos. O saldo de envio de remessas e valores para o 

meio rural é negativo, sendo assim, são maiores os valores recebidos do que os 

enviados. Valores que são muitas vezes traduzidos em bens de alimentares que são 

enviados do local de origem para a cidade. 

Contudo o estudo mostra que quanto maior for o tempo de residência na cidade de 

Quelimane, se assiste a uma ruptura dos laços com o universo rural de origem. A vida 

na cidade para além de ser dispendiosa existe a preocupação de adquirir um espaço na 

cidade, um meio de transporte20, a nova reconfiguração familiar exige que o migrante 

esteja preparado para um conjunto de despesas familiares (desde o acesso aos serviços 

sócias, bem como na aquisição de bens de consumo). Factores que contribuem para a 

redução das ligações com o seu meio rural de origem. 

 A permanência na cidade de Quelimane traduz-se na melhoria das condições de vida 

Daí que a 87% pretende continuar a viver na cidade de Quelimane. Por outro lado as 

expectativas de investir no local de origem estão em volta da actividade agrícola e na 

aquisição de um meio de transporte. Na cidade de Quelimane o táxi de bicicleta tem 

sido o negócio da maioria dos imigrantes, pelo facto do retorno ser rápido e menos 

arriscado, pelo menos em comparação com actividade agrícola. 

Foi também notório a não desagregação da produção agrícola. A agricultura foi muitas 

vezes mencionada como sendo a actividade principal, bem como secundária de muitos 

citadinos de Quelimane. A mesma é praticada nos distritos próximos da cidade de 

Quelimane. Actividade que é realizada durante os fins-de-semana, por outro lado os 

incentivos, o risco, a imprevisibilidade do trabalho agrícola, de um investimento na 

                                                           
19 O hospital terá capacidade de abergar 600 camas, empregará mais de 3 mil fucionários, desde médicos, 
enfermeiros, técnicos administrativos,jardineios, electrecistas, entre outras profissões (Achar, 2015). 
20 Em toda a província da Zambézia o meio de transporte mais usado é a bicicleta. Na cidade de 
Quelimane a bicicleta é o meio de trasporte que movimenta as populações de um bairro para o outro. 
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produção agrícola não deixa de resultar na consciência que se trata de uma actividade 

arriscada e que, uma colheita fracassada poderá significar a fome na família21. 

Em Moçambique, continuam existir grandes assimetrias entre as condições existentes 

no meio rural e nas cidades capitais. A cidade é tida como aquela que consegue 

convergir grandes interesses e onde toda a massa política, económica e legislativa 

funciona com mais celeridade do que no meio rural.  

A migração do meio rural para a cidade só reduzirá quando existirem politicas públicas, 

que reduzam as assimetrias existentes entre o meio rural e a cidade. Através do 

desenvolvimento de infra-estruturas desenvolvidas no meio rural, que permita com que 

o pequeno camponês 22  possa apostar na actividade agrícola como a sua principal 

ocupação. Incentivos a agricultura, como subsídios, créditos, criação de indústrias, 

facilidade de transporte, acesso a micados e a teologias de informação e comunicação. 

Bem como politicas públicas eficazes que incentivem a retenção de pessoas nos locais 

de origem, explorando negócios, não apenas no sector agrícola, mas também ao nível da 

transformação e de prestação de pequenos serviços locais. 
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desigualdades sociais e espaciais, no meio rural e entre o campo e a cidade e não contribuem para a 
redução da pobreza. 
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RESUMO 
Cada vez mais as cidades e as áreas metropolitanas e comunidades adjacentes refletem 
áreas de agricultura de distintas tipologias. O Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas estima que 15% dos alimentos em todo o mundo são cultivados em 
cidades havendo países onde a agricultura urbana é um meio de contornar a escassez de 
alimentos e outros onde é uma forma de rendimento e subsistência. 
 
A agricultura urbana é hoje observada como uma estratégia que pode desempenhar um 
papel significativo ao nível social, económico, ecológico e pedagógico, nomeadamente 
                                                           
1 Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e FEDER / 
COMPETE (concessão PEst-C/EGE/UI4007/2013). 
 
Com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos Nacionais e quando aplicável co-financiado pelo 
FEDER no Âmbito do acordo de parceria PT2020. 
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expresso na possibilidade de apoio financeiro a famílias pobres, ocupação e capacitação 
profissional, desenvolvimento comunitário, melhoria da segurança alimentar de 
famílias, educação em saúde, promoção da sustentabilidade do uso do solo e do 
património agrícola urbano e, ainda, uma maior proximidade à natureza como forma de 
procura de maior qualidade de vida urbana, entre outros.  
 
Esta importância da agricultura no espaço urbano tem vindo a ser consolidada dentro 
dos domínios originais a que acresceram outros, um reforço que coloca em evidência a 
multifuncionalidade característica à paisagem e, consequentemente, a sua 
transdisciplinaridade. Expressa-o o facto de, no passado, essa componente agrícola em 
espaço urbano ter estado intrinsecamente ligada aos domínios sociais e económicos e 
de, no presente, se encontrar ainda relacionada com os domínios ecológicos e 
pedagógicos.  
 
O presente artigo explora o papel da agricultura urbana numa abordagem 
transdisciplinar, centrada nos seus benefícios para os utilizadores e para a sociedade e 
nos desafios encontrados pelos agricultores urbanos e tomadores de decisão municipais 
envolvidos. O objetivo é o de fazer uma revisão de literatura procurando identificar as 
tendências atuais, esforços e lacunas na pesquisa dos impactos da agricultura urbana em 
distintos contextos e escalas.  
 
 
Palavras-Chave: Agricultura Urbana, Impactos, Transdisciplinaridade  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Contextualização da pertinência do tema 

Cada vez mais as  cidades e as áreas metropolitanas e comunidades adjacentes refletem 

áreas de agricultura de distintas tipologias. O Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas estima que 15% dos alimentos em todo o mundo são cultivados em 

cidades (Smit et al., 1996) havendo países onde a agricultura urbana é um meio de 

contornar a escassez de alimentos e outros onde é uma forma de rendimento e 

subsistência (Nugent, 2001).  A agricultura urbana é considerada como um instrumento 

para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apresentados pelas Nações 

Unidas, na medida em que contribui i) para o combate à pobreza em todas as suas 

formas, ii) para o fim da fome através da melhoria da segurança alimentar, dos níveis de 

nutrição e da promoção da agricultura sustentável, iii) para o consumo e padrões 

produção sustentáveis, e iv) para proteger e promover a utilização sustentável dos 

ecossistemas terrestres, a gestão sustentável das florestas, o combate à desertificação e 

combater a degradação dos solos e a perda de biodiversidade (Game e Primus, 2015).  
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Não sendo a agricultura urbana um fenómeno recente, adquire uma importância 

acrescida à medida que a urbanização da população aumenta. Na atualidade, a maioria 

da população mundial já vive em cidades e esta concentração deve ainda continuar a 

acentuar-se nas próximas décadas, seja por via do aumento da população residente nas 

grandes metrópoles mundiais, de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, seja em 

cidades de média dimensão um pouco por todo o mundo. Segundo o Relatório 

“Perspectivas da Urbanização Mundial” (World Urbanization Prospects), em 2014, 

54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que se espera que 

venha a aumentar para 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização 

associada ao crescimento da população mundial poderá trazer mais 2,5 mil milhões de 

pessoas para as populações urbanizadas em 2050, com quase 90% do crescimento 

centrado na Ásia e África (United Nations, 2015, p. 1).  

 

A urbanização do Século XX é um processo global, no qual os países em 

desenvolvimento estão cada vez mais envolvidos (Giddens, 2004), e em que o ritmo de 

crescimento muito mais rápido das populações urbanas suplanta de forma acelerada o 

crescimento da totalidade da população mundial, e marca o contraponto com o lento 

crescimento da população rural desde 1950. Estima-se que o processo de urbanização se 

mantenha e, em 2050, apenas um terço da população mundial resida em espaço rural 

enquanto os outros dois terços correspondam à população urbana, tal como se pode 

observar na Figura 1. 

 

É neste contexto que J. Wilmoth, diretor da Divisão da População das Nações Unidas 

do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais, argumenta que "gerir áreas 

urbanas tem-se tornado um dos desafios mais importantes do Século XXI. O nosso 

sucesso ou fracasso na construção sustentável das cidades vai ser o principal fator de 

sucesso da agenda da ONU pós 2015.2 

 

 

 

 
                                                           
2 Em http://www.unric.org/pt/actualidade/31537-relatorio-da-onu-mostra-populacao-mundial-cada-vez-
mais-urbanizada-mais-de-metade-vive-em-zonas-urbanizadas-ao-que-se-podem-juntar-25-mil-milhoes-
em-2050. 
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Figura 1. População mundial, urbana e rural, 1950-2050 

 

 
Fonte: United Nations (2015, p. 7) 

 

A urbanização sustentável, como a chave para um desenvolvimento com sucesso, está 

inequivocamente associada à maior procura de alimentos que deriva, de entre outros 

factores, do crescimento populacional e dos fluxos migratórios urbanos e 

consequentemente exigirá o aumento da produtividade a nível mundial para melhoria da 

segurança alimentar. Não obstante a expectativa que ocorra um ligeiro aumento da área 

de terras agrícolas na próxima década, a produção adicional terá de vir do aumento da 

produtividade (OECD-FAO, 2015) e a agricultura urbana assume relevante papel neste 

contexto de acentuada urbanização. 

 

 A Conferência da ONU – Habitat III – dedicada às cidades, que se vai realizar de 17 a 

20 de outubro f.p. em Quito/Equador, reunirá a comunidade internacional para analisar 

os efeitos da urbanização e definir uma nova estratégia global – a Nova Agenda Urbana 

– onde se irá discutir as oportunidades da agricultura urbana como garante da segurança 

alimentar e de sustentabilidade das cidades.  

 

A agricultura urbana é hoje observada como uma estratégia que pode desempenhar um 

papel significativo ao nível social, económico, ecológico e pedagógico, nomeadamente 

expresso na possibilidade de apoio financeiro a famílias pobres, ocupação e capacitação 

profissional, desenvolvimento comunitário, melhoria da segurança alimentar de 
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famílias, educação em saúde, promoção da sustentabilidade do uso do solo e do 

património agrícola urbano e, ainda, uma maior proximidade à natureza como forma de 

procura de maior qualidade de vida urbana, entre outros.  

 

Esta importância da agricultura no espaço urbano tem vindo a ser consolidada dentro 

dos domínios originais a que acresceram outros, um reforço que coloca em evidência a 

multifuncionalidade característica à paisagem e, consequentemente, a sua 

transdisciplinaridade. Expressa-o o facto de, no passado, essa componente agrícola em 

espaço urbano ter estado intrinsecamente ligada aos domínios sociais e económicos e 

de, no presente, se encontrar ainda relacionada com os domínios ecológicos e 

pedagógicos.  

 

1.2. Evolução de conceitos e abrangência de domínios associados à agricultura 

urbana 

A agricultura associada ao espaço urbano é uma atividade cultural antiga3 associada à 

produção de alimentos, no interior ou na periferia das cidades, que compreende 

objetivos e práticas diferenciadas ao longo do tempo, em função da escala e dos 

contextos geográficos. No essencial, estão-lhe associados usos e práticas agrícolas, 

realizados em espaços da tipologia de hortas ou equivalentes, que se localizavam no 

interior do espaço urbano ou na franja urbano-rural. Estas hortas, que asseguravam 

tradicionalmente a produção de alimentos (agrícolas, hortícolas e pecuários), em 

resposta às necessidades de sobrevivência ou como estratégia económica 

(abastecimento ou comercialização no centro consumidor urbano), eram também 

importantes do ponto de vista ecológico e como locais de lazer. Esta prática foi 

entretanto quebrada, durante o século passado, um pouco por todo o lado, quando 

surgiram modelos de ordenamento e planeamento que visaram retirar a agricultura do 

interior da cidade e assim subtrair a função agrícola de entre as funções desde sempre 

associadas à cidade.   

 

                                                           
3 Como a história nos confirma associada às cidades desde a sua origem, uma vez que era necessário 
produzir alimentos próximo dos locais de consumo (relembramos que a circulação era difícil e os 
alimentos frescos são muito perecíveis). 
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O conceito de agricultura urbana é recente e inquestionavelmente relacionado com a 

atividade e funções agrícolas ancestrais associadas ao espaço urbano e está hoje 

associado aos mais variados contextos geográficos. Traduz-se em práticas de agricultura 

para produção de produtos vegetais (alimentares ou não) e pecuários, realizada em áreas 

urbanas e/ou peri-urbanas,4 apoiadas em suportes diferenciados (sobre o plano do solo, 

em edifícios5 ou em estruturas flutuantes) a que estão associadas práticas individuais 

e/ou projetos institucionais ou governamentais (frequentemente conduzidos por equipas 

multidisciplinares):   

 ‘(...) UA Urban Agriculture is an industry located within (intra-urban) or on the 
fringe (peri-urban) of a town, a city or a metropolis, which grows or raises, 
processes and distributes a diversity of food and non-food products, (re-)using 
largely human and material recourses, products and services found in and around 
that urban area, and in turn supplying human and material resources, products 
and services largely to that urban area’ (Mougeot, 2000, p. 11).6 
 
‘In cities in the North, public UA Urban Agriculture initiatives initially 
promoted household and community gardening for food security in times of 
economic crisis (for example, the British Allotments act of 1925 and the War 
Gardens of Canada, 1924-1947). Today cities such as Amsterdam, London, 
Stockholm, Berlin and St. Petersburg in Europe, or Philadelphia, Cleveland, 
Montreal, Toronto, and Vancouver in the North America have connected Urban 
Agriculture with resource recycling and conservations, therapy and recreation, 
education and safe food provision, community development, green architectures, 
and open space management’ (Mougeot, 2006, p. XIV) 

 

A utilidade e as funções, os interesses e as oportunidades que, ao longo do tempo, estão 

associados à ideia de agricultura em espaço urbano, expressam a complexidade desta 

prática no contexto atual da cidade – ultrapassada a estratégia mais centrada na vertente 

económica,7 alcançou-se uma estratégia integradora de mais domínios, a que acrescem 

componentes ecológicas, sociais8 e urbanísticas (Cancela, 2014; Mougeot, 2005). A 

agricultura urbana integra assim a economia urbana e os sistemas ecológicos e 

                                                           
4 O conceito de agricultura periurbana corresponde à agricultura que se pratica na periferia da cidade ou 
em áreas com menor densidade, caracterizada por parcelas maiores, portanto com alcance de maiores 
produções e menor diversidade de produção.  
5 Coberturas, fachadas e janelas. 
6 Esta definição encontra-se bastante usada em diversas publicações técnicas, programas e centros de 
estudos (Mougeot, 2006). 
7 De subsistência na cidade tradicional ou como estratégia de sobrevivência nas cidades do pós-guerra. 
8 A criação de espaços agrícolas na cidade fomentadas pelo poder numa perspetiva de resposta a 
problemas sociais, surgem ainda no final do século XVIII – início século XIX, por exemplo na Inglaterra  
e na Alemanha (Viljoen, 2005) 
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dinâmicas sociais, fundamentais à vivência e qualidade de vida urbanas. A pesquisa 

realizada, em particular nas duas últimas décadas, confirma-o e é também ilustradora do 

interesse crescente e de abordagens distintivas, como o testemunha uma revisão 

elaborada por Cancela (2014): enquadramento conceptual e experiências específicas, 

aspetos urbanísticos e projetuais, políticas públicas, participação de técnicos e cidadãos, 

aspetos legais e ainda as questões estéticas. 

 

 Face à já exposta multidimensionalidade associada ao conceito de agricultura urbana, 

no presente trabalho adota-se um modelo analítico estruturado em três domínios – 

social, económico e ecológico – o qual  está frequentemente na base de outros estudos  

dado o seu manifesto pragmatismo na capacidade de apreensão dos diferentes  níveis de 

desenvolvimento e diversidade de contextos em que a agricultura (peri)urbana se pode 

praticar. A figura que se segue (Figura 2) ilustra a tríplice dimensionalidade de tais 

experiências agrícolas, sem que se admita que quaisquer que sejam as práticas 

desenvolvidas não possam ser nalgumas circunstâncias mais amplas do que as 

demonstradas no modelo. 

 

Figura 2. Principais tipos e dimensões políticas da agricultura (peri)urbana 

 
Fonte: Zeeuw et al. (2007, p. 6) 
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1.3. Objetivos 

O artigo centra-se nos benefícios da agricultura urbana para os utilizadores e para a 

sociedade e nos desafios encontrados pelos agricultores urbanos e tomadores de decisão 

municipais envolvidos.  

 

O objectivo é o de fazer uma revisão de literatura procurando identificar as tendências 

atuais, esforços e lacunas na pesquisa dos impactos da agricultura urbana em distintos 

contextos e escalas.  

 

A abordagem realizada explora ainda o papel da agricultura urbana numa abordagem 

transdisciplinar, condição que lhe é característica na contemporaneidade. Por este 

motivo conjuga-se nesta reflexão, que se pretendeu integrada, uma equipa de 

investigadores associados a áreas disciplinares diversas, que incluem desde as ciências 

naturais às sociais e económicas – sociologia, economia, gestão de empresas, 

engenharia biofísica e arquitetura paisagista. 

 

 

2. BENEFÍCIOS E DESAFIOS ECONÓMICOS, SOCIAIS, 

ECOLÓGICOS  
2.1 Benefícios 

A literatura e investigação realizada nas últimas décadas, por diversos autores, reunida 

em publicações ou trabalhos de investigação sobre o tema (Telles, 1994, Mougeout 

2000, 2005, Smit et al, 2001, Bryld, 2003, Viljoen, 2005, 2014, Bon et al., 2009, 

Pearson et al., 2010, Hagey et al., 2012; Cancela, 2014, Sousa, 2014, entre outros) 

confirmam que a agricultura urbana possui variados benefícios - em domínios tão 

diversos como os económicos, os sociais e os ecológicos, o que está naturalmente 

relacionado com as múltiplas funções que lhe estão associadas. Acresce ainda o 

significado ao nível do ordenamento e planeamento das cidades (Telles, 1994, 

Mougeout, 2000, Viljoen, 2005). 

 

Freire e Ramos (2014) referem que Ribeiro Telles, ao longo da sua vida (desde logo em 

Telles, 1957) defendeu a ideia da permanência e desenvolvimento da agricultura urbana, 

por diversas razões,  promovendo uma visão integrada da questão. Por um lado defende 
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a grande importância da vegetação na cidade, em termos de melhoria das condições de 

salubridade dos aglomerados urbanos. Por outro, enquanto elo de ligação entre o 

Homem da cidade e a Natureza, respondendo a muitas necessidades de ordem espiritual 

e psicológica. E realça ainda o seu valor económico e social.   

 

Ainda que a produção de alimentos seja o principal fim da agricultura urbana, em 

termos económicos são muito diversificadas as vantagens associadas a esta atividade, 

desde os aspetos ligados ao rendimento e ao emprego, passando pela maior coesão 

social e melhoria da vida em comunidade como contribuindo para a melhoria da saúde 

pública através, por exemplo, da possibilidade de diversificar a dieta alimentar 

introduzindo produtos mais saudáveis.  

 

A agricultura urbana é um instrumento que permite melhorar o ambiente económico de 

uma comunidade (Hagey et al., 2012) através da criação de emprego – a tempo inteiro 

ou como 2º emprego – promovendo a formação profissional e o desenvolvimento de 

novas competências, o desenvolvimento de empresas já existentes e a atração de outras, 

bem como aumentando a capacidade de poupança das famílias – através da diminuição 

das despesas de alimentação – ou mesmo podendo aumentar o rendimento por via da 

venda aos mais próximos dos excedentes da produção, criando assim um rendimento 

extra. Ainda na perspetiva económica (Smit et al., 2001), a agricultura urbana é 

apresentada como um instrumento de criação de rendimento para indivíduos 

desfavorecidos, com baixos níveis de competências, pouco capital financeiro, 

mobilidade limitada (por exemplo mães de família com filhos pequenos e idosos), entre 

outros. A entrada nesta atividade é, em geral fácil, quer em termos do acesso à terra 

quer quanto aos conhecimentos necessários e ao financiamento para o seu 

desenvolvimento, dada a pequena escala da atividade. A terra utilizada pode ser de 

particulares ou de entidades públicas que cedem lotes para utilizar com este fim. 

Quando a atividade é desempenhada por indivíduos com menos experiência, 

naturalmente que a sua eficiência é menor, mas isso, em geral, não inviabiliza a 

produção. Em geral, os baixos volumes de produção e a sazonalidade dos produtos 

produzidos e disponibilizados para satisfazer os consumidores são outras das 

características associadas a esta atividade.  
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Além destes aspetos, muitas vezes a criação de espaços, nas cidades, destinados à 

agricultura urbana resultando da ocupação e da transformação de zonas desocupadas e 

potencialmente inseguras, aumenta a qualidade do ambiente urbano, os níveis de 

segurança e torna as cidades locais mais aprazíveis para serem vividos. A utilização de 

outros recursos disponíveis na cidade como águas residuais, resíduos sólidos, linhas de 

água ou coberturas (telhados) de edifícios também contribui para a melhoria do 

ambiente bem como para a valorização do património natural e construído. 

 

Acresce ainda, do ponto de vista da análise da qualidade de vida das famílias, sobretudo 

das famílias de baixo rendimento com uma dieta alimentar mais concentrada em torno 

da “comida rápida”, que a possibilidade de terem à sua disposição alimentos mais 

saudáveis lhes permite diversificar a alimentação, contribuindo assim para a melhoria, 

atual e futura, da saúde dos indivíduos e das comunidades. 

 

A agricultura urbana é, do ponto de vista económico, uma atividade quase sem risco 

para os produtores na medida em que produção, não sendo para auto consumo, está 

dependente de uma procura de proximidade estável mesmo durante as épocas de 

recessão económica. A proximidade entre a produção e o consumo faz com que este 

tipo de produção seja mais eficiente na medida em que é realizada em função das 

necessidades da procura diminuindo o desperdício associado à atividade. Além disso, o 

contexto territorial de proximidade permite ganhos de competitividade em termos de 

transporte e armazenamento (Smit et al., 2001). 

 

Os benefícios da agricultura urbana não se limitam aos aspetos locais. A investigação 

neste domínio também identifica o papel macroeconómico desta atividade, através da 

substituição de importações de bens alimentares, contribuindo para reforçar os níveis de 

segurança alimentar num determinado país como para equilibrar a balança comercial. 

Além disso, a agricultura urbana também contribui assim para a riqueza nacional, 

através do PIB, melhorando a eficiência em termos de provisão alimentar (Veenhuizen e  

Danso, 2007): da agricultura urbana provém produtos que a agricultura convencional 

não tem capacidade de fornecer de forma tão simples (por exemplo, produtos perecíveis 

e produtos que requerem uma entrega rápida após a colheita). 
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Além disso, os efeitos multiplicadores na economia urbana são muito significativos, por 

via das ligações com as empresas fornecedoras de consumos intermédios, de 

armazenamento, transporte, marketing e transformação agroalimentar, entre outros. Em 

termos globais, em diversos países, a agricultura urbana satisfaz uma importante parcela 

da procura urbana de bens alimentares bem como uma proporção significativa da 

produção agrícola nacional e é ainda a principal fonte de produção não cerealífera para 

satisfazer a população urbana com menores recursos (Smit et al., 2001).  

 

A agricultura urbana pode também ser analisada na sua forma coletiva, isto é pelo valor 

agregado da associação de pessoas, através de experiências de agricultura (peri)urbana, 

na construção de formas alternativas de economia. Formas coletivas na produção 

agrícola que nalguns espaços sobrepõem as motivações de subsistência à motivação do 

lucro. Sentido comunitário, que procura a resolução de questões socioeconómicas 

comuns a grupos de pessoas, através de formas associativas que originam o aumento do 

rendimento familiar, o acesso ao consumo e o abastecimento do mercado local. Práticas 

agrícolas, cuja natureza social não tem articulação legal ou institucional de política 

pública ou inversamente pode assumir esse papel pelo carácter compensatório com vista 

à correção de desigualdades sociais, como sejam a marginalização de grupos 

minoritários ou de reduzidos níveis de rendimentos e alimentares (Sousa, 2014, 

Sanchez, 2005, Zeeuw et al., 2007, Torres-Lima et al. 2010). 

 

A viabilização de cidades sustentáveis através da agricultura urbana ocorre por esta via 

como uma estratégia direta para a redução da pobreza e a integração social de grupos 

vulneráveis (refugiados, imigrantes, doentes, mulheres, idosos, jovens desempregados, 

etc.) possibilitando a sua inclusão mais efetiva na rede urbana e simultaneamente 

facultando-lhes os meios para uma vida mais digna. 

 

Combina-se pois a produção de alimentos com o reforço do capital social, que ao 

corresponder a aspetos da organização social tais como redes, normas e também níveis 

de confiança mútua, traduz-se noutros objetivos adicionais, como sejam o 

empreendedorismo de grupos mais vulneráveis, capacitação dos líderes comunitários, 

aculturação de migrantes e refugiados, produção de bens especiais destinados a 

mercados locais específicos, tratamento de doentes, entre outros.  
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A discriminação social e o crescente processo de urbanização traduzem-se muitas vezes 

num deficit de coesão social e de boas práticas de participação partilhada em torno de 

uma visão comum. Segundo Bailkey et al. (2007), a  agricultura urbana praticada dentro 

ou em redor de um aglomerado populacional promove a união dos moradores, 

originando mesmo ações coletivas ligadas à definição, planeamento e execução de um 

projeto e permite ainda aos indivíduos a partilha do sucesso ou insucesso das iniciativas, 

dando assim origem  à coesão e redes de trabalho até aí não existentes. 

 

Importa lembrar que a agricultura urbana e os seus praticantes são diversificados pelo 

que nem toda a agricultura urbana conduz ao fortalecimento da dimensão comunitária. 

Porém, se nela há produtores de classe média, ou até mesmo pessoas mais abastadas que 

procuram oportunidades para o seu capital, a grande maioria dos agricultores urbanos é 

originária dos escalões mais pobres da população e, segundo os dados da ONU relativos 

à estimativa da população urbana até 2050, continua a tendência para o crescimento de 

grupos com rendimentos baixos, como se observa na Figura 3. 

 

Figura 3. População urbana por estratos económicos, 1950-2050 

 

 
Fonte: United Nations (2015, p. 11) 

 

Se o aumento da urbanização é acompanhado pela necessidade crescente de fornecer 

alimentos às famílias que residem em espaço urbano, os índices de pobreza das 

populações urbanas também têm aumentado, bem como a dificuldade do acesso à 

alimentação básica, o que vem reforçar a necessidade de se apostar cada vez mais na 

agricultura urbana. 
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Do ponto de vista ambiental e ecológico, Smit et al. (2001) realçam que a agricultura 

urbana contribui para a sustentabilidade ecológica das cidades, beneficiando a qualidade 

ambiental, melhorando a gestão urbana, contribuindo para uma melhor gestão dos 

resíduos e preservando os recursos naturais. De acordo com Viljone et al,  (2005) citado 

em Bloise (2015, p. 16), “(...) existem três benefícios ambientais primordiais da 

agricultura urbana – a preservação da biodiversidade, a diminuição da quantidade de 

resíduos urbanos (através da gestão e valorização de resíduos, reciclagem, diminuição 

do lixo orgânico, compostagem, entre outros) e a redução da quantidade de energia 

gasta para produzir e distribuir os alimentos.”. A autora refere ainda, como benefícios 

ambientais , a regulação do clima e da temperatura das cidades. Consideram-se ainda os 

benefícios associados à preservação do ciclo da água, do solo e do ar e a redução da 

pegada ecológica.  

 

Freire e Ramos (2014) acrescem que a existência de agricultura em meio urbano 

proporciona espaços que devem integrar a estrutura ecológica municipal, fazendo parte 

do ecossistema urbano, constituindo espaços fundamentais na reconversão de espaços 

vazios ou degradados e de espaços indevidamente ocupados por funções cuja expressão 

se mostra hoje desajustada face às necessidades da sociedade, nomeadamente 

recuperando a permeabilidade do solo. Neste sentido, “estas áreas deverão ser desde 

logo integradas no modelo de desenvolvimento da cidade, tendo em atenção a relação 

benéfica com outros  componentes do ambiente urbano, revelando funções para além da 

produção e trazendo benefícios económicos, sociais e ambientais para as cidades.”. 

(Pinto, 2007 referida em Freire e Ramos, 2014: p. 415).  

 

2.2 Desafios 

Se por um lado são muitas as vantagens que se reconhecem associadas à agricultura 

urbana, identificam-se variadas preocupações sobre o ponto de vista de alguns 

domínios. 

 

Em termos económicos, sendo as cidades locais onde o espaço é escasso e, sobretudo 

nas cidades de grande dimensão, muito caro porque disputado por atividades terciárias 

com níveis de rendimento muito elevados, a existência de espaços disponíveis para o 

desenvolvimento da agricultura urbana é um desafio a que os produtores têm de dar 

resposta. Um estudo de Cohen et. al (2012) realizado na cidade de Nova Iorque 
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identifica os principais desafios para os quais os “agricultores urbanos” procuram 

soluções: espaço para permitir o crescimento das culturas, financiamento, mão-de-obra, 

terra, fertilizantes naturais, materiais de construção ou infraestruturas. 

 

Por outro lado, é fundamental quantificar os custos associados com a possível poluição 

da água provocada por agroquímicos ou pela erosão, bem como os possíveis problemas 

de saúde pública e riscos associados daqui decorrentes (Veenhuizen e Danso, 2007). As 

estratégias de mitigação ou diminuição destes efeitos implicam investimentos por parte 

dos produtores ou a aplicação de taxas pela administração pública de modo a atenuar os 

efeitos de externalidades negativas (Fleury e Ba, 2005, citado em Veenhuizen e Danso, 

2007). 

 
Em regra, a escala da produção urbana é subestimada, pese embora o crescente 

reconhecimento das alterações benéficas que provoca na estrutura social, económica e 

ecológica dos locais onde se desenvolve. Ora sabendo que a concretização das práticas 

agrícolas depende da participação dos governantes e das decisões políticas, importa 

fomentar a consciencialização sobre a necessidade de reforço do apoio oficial às 

práticas agrícolas urbanas executadas quer por organizações governamentais ou não-

governamentais e das agências internacionais. Face à crescente urbanização à escala 

mundial, sobretudo nas grandes metrópoles dos países em desenvolvimento, o 

envolvimento em atividades agrícolas por parte de grupos mais vulneráveis, pressupõe 

que sejam estabelecidas metodologias de trabalho e planeamento da produção baseadas 

em orientações técnicas. Neste sentido, o papel de profissionais e técnicos revela-se 

muito importante, com vista ao auxílio do planeamento e acompanhamento da estrutura 

e funcionamento dos sistemas de produção, fornecendo informações por meio de cursos 

e ações de formação, adaptando e desenvolvendo tecnologias e viabilizando alternativas 

de produção de acordo com as exigências de cada local (Machado e Machado, 2002). 

 

No que respeita à distribuição de alimentos, a agricultura urbana nomeadamente a de 

cariz comunitário, tende a desenvolver sistemas inovadores de ligação entre os 

produtores urbanos e os consumidores. Projetos de promoção e de reforço de tais 

práticas comunitárias assim como o apoio à formação dos agricultores e da criação de 

cooperativas e agro-indústrias, são tidos como imprescindíveis contributos para o 

aumento da produtividade agrícola. 
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Considera-se que o planeamento urbano com vista à prática da agricultura deve ser 

adequadamente elaborado e planeado de modo integrado, uma vez que a agricultura 

urbana não se corresponde apenas ao cultivo de espécies destinadas à alimentação mas 

deve incorporar todos os aspetos associados à preservação da biodiversidade e do 

ambiente. 

 

Associado à  agricultura urbana associam-se diversos impactos ambientais, ecológicos e 

paisagísticos com mais ou menos significado, consequência do contexto, expressão e 

técnicas de produção associadas à atividade, que a literatura e alguns estudos 

disponibilizam, que interessa salientar. Entre estes incluem-se a desordem visual, erosão 

do solo, destruição de vegetação, assoreamento, esgotamento dos lençóis freáticos e 

poluição de recursos (solo, ar e água)  (Mougeot, 2000).  

 

A localização adequada destas áreas agrícolas requer a escolha dos solos mais 

produtivos do ponto de vista agrícola, as áreas mais baixas e consequentemente mais 

húmidas e ainda os locais onde a água possa ser assegurada de modo sustentável. 

Porque estas áreas requerem uma máxima exposição solar, acresce ainda a necessária 

seleção de terrenos não arborizados, numa perspetiva de defesa das áreas com vegetação 

no contexto urbano, raras e indispensáveis ao ambiente urbano. Ainda a opção por 

soluções de recolha e armazenamento de água provenientes das águas da chuva para 

utilização agrícola constitui outro desafio importante. Também as técnicas de cultivo 

utilizadas influenciam consideravelmente a erosão do solo pelo que há que adequar as 

técnicas culturais em função do tipo de solo, da topografia e do clima, de modo a 

conjugar a produtividade com a sustentabilidade dos recursos solo e água. 

 

O uso de produtos agro-químicos (herbicidas e pesticidas) apresenta pouca expressão, 

uma vez que se trata de agricultura para consumo próprio (pequena escala e com 

diversidade de plantas), assistindo-se ainda assim frequentemente ao considerar desta 

prática proibida e à promoção de práticas de agricultura biológica. Contudo, a 

agricultura peri-urbana, mais extensiva e com menor diversidade de culturas, é mais 

susceptível à utilização de produtos agro-químicos, sendo por isso fundamental criar 

condições para o desenvolvimento de agricultura ecológica nestas situações. A 

utilização de lixo orgânico para realização de composto orgânico necessário a melhorar 
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as características do solo, atualmente pouco expressiva, constitui um desafio muito 

significativo para o futuro.  

 

A desordem visual, muitas vezes associada a estas áreas de agricultura urbana, resultam 

da matriz paisagística que lhe está associada, expressa na diversidade de elementos e 

estruturas construídos que os apoiam, na variação da matéria inerte, qualidade e estado 

de degradação que lhes está associada. Situações que requerem regulamentos, apoios 

financeiros, acompanhamento orientado de modo a estimular um sentido de unidade e 

pertença necessários à construção e manutenção de um trecho de paisagem que possua 

também interesse estético. 

 

Considera-se que outro dos principais desafios está relacionado com questões 

relacionadas com o ordenamento, planeamento e manutenção do espaço aberto urbano. 

Nesta perspetiva sublinha-se o conceito de Continuous Productive Urban Landscapes 

(CPULs) apresentado por André Viljoen, katrin Bohn e Joe Howe (Viljoen, 2005), o 

qual sustenta a implementação da atividade agrícola em espaço urbano espacialmente 

concretizada de modo contínuo, incluindo as áreas urbanas interiores e as de periferia, 

concebidas como áreas integradoras de dinâmicas produtivas e recreativas, conjugadas 

com as importantes componentes de mobilidade e a presença da natureza em contexto 

urbano. Esta conceptualização marcadamente integradora e estruturadora do espaço 

urbano é, do ponto de vista urbanístico e da paisagem, extremamente importante na 

atualidade, e vem na linha do conceito de urbanismo da paisagem.9 Uma estratégia 

ditada pelo entendimento da paisagem como espaço contínuo e dinâmico, de concepção 

formal, com expressão cultural e base ecológica. Sentido sustentado bastante cedo entre 

nós, a partir de meados do século XX, por Caldeira Cabral (1993), o primeiro arquiteto 

paisagista português, através do conceito próximo de ‘continuum cultural’. Depois, por 

Ribeiro Telles, através dos conceitos também próximos, de ‘paisagem global’, estrutura 

ecológica urbana e ‘continuidade cultural’. O primeiro revela a nova dimensão e 

complexidade dos fenómenos presentes nas paisagens contemporâneas e aponta 

orientações inclusivas para o processo de transformação do espaço, que assume 

inequivocamente como contínuo  sem separação entre rural e urbano, uma paisagem 

                                                           
9 Associado a este conceito vigoram as “(…), temáticas de organização, interação dinâmica, ecologia, 
(…) um urbanismo emergente mais articulado com a complexidade real das cidades, alternativa aos 
mecanismos de planeamento centralista.” (Corner, 2006, p. 23). 
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sustentada pelos princípios fundamentais de equilíbrio ecológico, de contínuo natural e 

da funcionalidade dos sistemas. O conceito de ‘estrutura ecológica urbana’ corresponde 

ao continuar e prolongar da Reserva Ecológica Nacional, à escala urbana, “(…) é a 

concretização do conceito de «continuum naturale» no ordenamento da paisagem 

global.” (Telles, 1994, p. 45). Enquanto o conceito de ‘contínuo cultural’ enquadra os 

“(…) elementos e conjuntos arquitectónicos, quer estes se traduzam por volumes 

edificados ou espaços abertos, constitui uma representação e a expressão da cultura 

que a ela está associada, funcionando como sistemas de referenciação no espaço e no 

tempo.” (Telles, 1997, p. 21). 

 

 

3. CONCLUSÕES  
O aumento populacional e a evolução do estilo de vida conduziram a uma significativa 

artificialização da paisagem e à sua crescente homogeneização e simplificação, no caso 

particular das cidades com criação de espaços massificadamente construídos, inertes, 

impermeáveis e desumanos. Na cidade – densa, fragmentada ou difusa – existem 

espaços abertos e redes de espaços abertos que contribuem para a valorização dos 

sistemas natural e cultural que a acompanham. Entre esses espaços, permeáveis à 

circulação dos fluxos (água, ar e dos seres vivos), podemos encontrar alguns com os 

melhores solos agrícolas suscetíveis de suporte da atividade agrícola urbana, a que se 

podem associar outros, num todo que conjugue desde as recreativas, agrícolas, florestais 

às de proteção/conservação da natureza. Este conjunto articulado de espaços abertos 

com características mais naturais e/ou culturais, é fundamental à maior biodiversidade, à 

qualidade de vida e à sustentabilidade. De domínio privado ou público, deseja-se hoje 

que esse conjunto envolva a necessária responsabilização dos municípios no seu 

ordenamento, planeamento e manutenção, mas também da população em geral, na 

gestão e manutenção do bem comum que é a paisagem, onde as áreas de agricultura 

urbana podem constituir uma parte significativa desta mais recente conceptualização do 

espaço urbano. 

 

Do ponto de vista da análise dos benefícios económicos da agricultura urbana, importa 

distinguir os territórios. São diferentes as vantagens desta atividade quando 

desenvolvida em cidades de países desenvolvidos ou em países em vias de 
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desenvolvimento, em aglomerados urbanos de grande dimensão – metrópoles – ou em 

cidades de média dimensão. Contudo, em qualquer dos casos, é inequívoco o seu 

contributo para a melhoria da qualidade de vida, do rendimento disponível, da qualidade 

da alimentação e da saúde, bem como para o reforço dos vínculos comunitários.  
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Resumo 

Ao longo da segunda metade do século XX, os territórios rurais do sul da Europa 
sofreram à semelhança da generalidade dos territórios do ocidente profundas 
transformações. No caso de Portugal, a transformação mais notória diz respeito ao 
processo de desagregação entre o conceito de rural e agricultura, provocando profundas 
mutações nas dinâmicas sociodemográficas e económicas dos territórios. De uma forma 
generalizada os territórios rurais ganharam novas atribuições e surgem como espaços de 
consumo e pós-produtivistas, onde se desenvolvem múltiplas atividades produtivas, 
relacionadas com um novo modelo ecossocioeconómico, sendo objeto de novas 
procuras e interesses urbanos. 
No entanto, e apesar do quadro recessivo, de crescimento do desemprego e da 
emigração, assistimos nos últimos anos de assistência económica e financeira da Troika, 
ao ressurgimento da agricultura com investimentos agrícolas, florestais e 
agroalimentares no âmbito dos programas de desenvolvimento rural, acompanhados de 
um discurso idílico por parte dos políticos e meios de comunicação de um suposto 
regresso à terra.  
O objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento em torno dos processos 
territoriais em curso, através da caraterização dos atores da 2.ª ruralidade que 
protagonizam novas dinâmicas e tendências em alguns territórios rurais de baixa 
densidade, bem como as ligações e inter-relações entre o urbano e o rural. 
A metodologia utilizada baseia-se em fontes documentais e estatísticas e em inquéritos 
por questionário aos neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal. A principal fonte de 
dados resultou da recolha de dados a 27 neo-rurais. Estes questionários para além da 
definição do perfil dos neo-rurais, também permitiram identificar os motivos de 
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deslocação para o meio rural, as atividades económicas e um conjunto de 
medidas/iniciativas para minimizar os efeitos da baixa densidade territorial.  
 
Palavras-chave: Rural, Agricultura, Territórios rurais de baixa densidade, Modelo 
ecossocioeconómico, Neo-rurais. 

 
 
1. Introdução 

O presente artigo debruçar-se-á sobre os vários desafios que o espaço rural enfrenta, 

tendo como referência as transformações registadas nos territórios rurais portugueses ao 

longo do século XX. Os territórios rurais portugueses sofreram à semelhança dos 

territórios europeus, mudanças estruturais profundas que deixaram marcas nas 

dinâmicas socioeconómicas e demográficas dos territórios rurais (Baptista, 2006; 

Figueiredo, 2013), particularmente nos de baixa densidade.  

O território que temos é, portanto, um reflexo dos profundos processos de esvaziamento 

populacional, envelhecimento e desmantelamento das estruturas e dos sistemas 

tradicionais exclusivamente agrícolas, por um lado, e, por outro lado, uma consequência 

direta das opções políticas e económicas feitas em determinados períodos que 

conduziram à situação desigual e assimétrica que hoje conhecemos. Este é um discurso 

dominante nos trabalhos científicos, nos programas e nos projetos dos diversos 

governos e nas políticas públicas nacionais e europeias para o mundo rural, mas até 

agora insuficiente para inverter a formação de espaços rurais devolutos e contrariar uma 

certa hegemonia do statu quo. 

No entanto, há sinais de que o espaço rural é palco crescente de novas procuras como é 

o caso das Aldeias Históricas de Portugal, onde após décadas de desvitalização se tem 

vindo a observar, recentemente, o surgimento de novas procuras com origens urbanas, 

protagonizando a ideia de um suposto regresso ao passado. Na verdade, os territórios 

rurais tornaram-se espaços pós-produtivistas, multifuncionais e de consumo, onde se 

desenvolvem múltiplas atividades produtivas como o turismo e o lazer, a conservação 

da natureza, a preservação do ambiente e das paisagens, para além da atividade agrícola 

associada a novas formas de produção e reprodução, naquilo que se designa de novo 

“modelo ecossocioeconómico” (Covas e Covas, 2011).  

Estas transformações surgem associadas a ideia de um aumento das ligações e inter-

relações entre o espaço urbano e rural, particularmente impulsionado pelos atores da 2.ª 

ruralidade. Os atores desta nova ruralidade tendem a assumir um papel de charneira nos 
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processos de desenvolvimento rural, na medida em que possuem uma cultura e 

identidade própria, outros modos de vida e novas formas de apropriação do espaço, 

através das suas especificidades de Homem de duas culturas – urbana e rural.  

Ao longo deste artigo iremos, num primeiro momento refletir sobre as transformações e 

dinâmicas de desenvolvimento dos espaços rurais em Portugal. Posteriormente, centrar-

nos-emos nos atores da 2.ª ruralidade com o intuito de compreender as novas dinâmicas 

territoriais, através da análise de alguns dados preliminares de uma investigação em 

curso que envolve os neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal. 

Para realização desta reflexão vamos apoiar-nos na revisão da literatura e na informação 

recolhida por inquérito por questionário aos neo-rurais das Aldeias Históricas de 

Portugal, recolhidos a partir de uma amostragem não aleatória por bola de neve (n=27 

inquiridos). Estes questionários para além da definição do perfil dos neo-rurais, também 

permitiram identificar os motivos de deslocação para o meio rural, as atividades 

económicas e um conjunto de medidas/iniciativas para minimizar os efeitos da baixa 

densidade territorial.  

Conhecer os atores da 2.ª ruralidade é fundamental para conceção de um novo modelo 

de desenvolvimento rural sustentável e integrado, uma vez que é por eles que passa, 

indiscutivelmente, o sucesso das políticas territoriais integradas. 
 
 
2. Uma visão integradora dos territórios rurais: transformações e dinâmicas de 

desenvolvimento 

Em pleno ano de 2016, há que refletir como é que passados 42 anos do 25 de abril de 

1974, a coesão territorial, económica e social que foi explicitamente consagrada na 

Constituição da Republica Portuguesa e nos Tratados da União Europeia, pode estar 

gravemente ameaçada.  

Entre os diversos discursos, não é difícil reconhecer que o território que temos é, 

portanto, uma história política e social inscrita nos territórios, isto é, uma série de 

opções políticas, económicas e sociais, decididas e programadas a nível central e 

europeu, sem ter em conta as diferentes características, potencialidades e interesses das 

regiões e que conduziram à fragmentação territorial e ao desmantelamento de parcelas 

significativas do território nacional. Por outro lado, a globalização, a terciarização da 

economia portuguesa e a integração europeia tornaram a dinâmica regional ainda mais 
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acelerada e mais competitiva. A isto soma-se o processo de expansão desordenada do 

sistema urbano e a débil organização espacial que produziu um conjunto de problemas e 

assimetrias de base territorial, entre os quais, a configuração de espaços a que se 

arbitrou designar de territórios de baixa densidade. 

Trata-se, portanto, de um problema organizacional e estrutural de longa data que, nas 

últimas quatro décadas, atingiu níveis críticos. Mas, como referem Covas e Covas 

(2014:37) a baixa densidade não é um “epifenómeno superficial”, é uma consequência 

de um certo modelo de desenvolvimento hegemónico do passado, geralmente difuso, 

hibrido, assimétrico e invertebrado, assente numa política partidária de base 

subordinada e hegemonizada, mas que presentemente se acentuou num sistema de poder 

verticalizado e hierárquico, de cima para baixo, que a administração local, em si mesma, 

nunca será capaz de resolver nem é uma prioridade política da administração central. 

Este problema crónico agravou-se nos últimos 5 anos em virtude dos programas de 

ajustamento macroeconómico que atingiu de forma genérica os territórios do Sul da 

Europa, por um lado e, por outro lado, a interrupção de alguns programas e iniciativas 

que se tinham revelado positivos nos últimos 31 anos de integração europeia, tais como 

as Iniciativas Comunitárias EQUAL e LEADER. 

As especificidades que caraterizam estes territórios, requerem a implementação de 

estratégias de desenvolvimento, que tenham em consideração as caraterísticas que marcam 

vários aspetos desfavoráveis, tais como reduzida magnitudes quantitativas, por exemplo 

populacionais, escassez de redes, diminuto número de entidades e infraestruturas de apoio a 

empreendedores. (Baltazar et al., 2013). 

Não há dúvida de que a territorialização das políticas públicas tem vindo a ganhar 

particular relevância, decorrendo esse processo, essencialmente, do reconhecimento, por 

um lado, da ineficácia das políticas públicas que não têm em consideração as 

especificidades territoriais nem a auscultação dos atores locais e regionais público-

privados para a definição e implementação dessas políticas e, por outro lado, o 

permanente reajustamento dos territórios às políticas públicas comunitárias e nacionais, 

ao invés de um reajustamento das políticas públicas às especificidades dos territórios, 

evitando o habitual zigue-zague1 e a proliferação de um conjunto de medidas avulso 

                                                           
1 O “Relatório Barca – Uma agenda para a reforma da política de coesão europeia” reconhece que 
todas as regiões deveriam poder realizar plenamente o seu potencial em termos de desenvolvimento 
económico e que todos os cidadãos deveriam poder beneficiar das reformas políticas (independentemente 
do lugar onde habitam), porque as regiões são muito diferentes entre si (Barca, 2009). 
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com uma agenda política que nem sempre se alinha com as necessidades do território, 

tal como se constata nos investimentos infraestruturais, avulsos e exógenos 

relativamente aos territórios. De forma mais simplista, são os programas que reinventam 

ciclicamente os territórios e não os territórios que formatam os programas e as medidas, 

de baixo para cima. 

Não surpreende, portanto, que a área dos espaços rurais continue a aumentar, 

representando cerca de 81,4% do território continental e apenas 33% da população 

residente em 2014. As dinâmicas demográficas registadas entre 2000 e 2012 em 

Portugal Continental revelam uma diminuição de 1,7% da população dos espaços rurais, 

em contraste com um acréscimo de 5,3% nos espaços urbanos (MAM, 2014). Quer isto 

significar uma baixa densidade populacional quando comparada com o continente (46,1 

hab/km² face a 112,7 hab/km²), para além de apresentarem outro tipo de fragilidades 

que são explicadas em parte pela dependência significativa do sector primário, em 

particular da agricultura. Esta é uma realidade que atinge outros países da União 

Europeia, regiões cuja população tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas 

(Espanha, França, Suécia, Finlândia, por exemplo), um fenómeno que não deixará de se 

acentuar durante as próximas décadas (Foss e Juvkam, 2005). 

Estamos a falar de uma contínua destruição e desvalorização dos ativos do território 

(tecido produtivo, social, institucional e natural/paisagístico) e de uma depreciação dos 

investimentos entretanto realizados, aliás, podemos afirmar, sem exagero, que o país 

tem um número crescente de parcelas nos “cuidados paliativos” ou que tendem para a 

morte económica e social. Este processo de mutação é designado no domínio das 

ciências sociais de desruralização, como sublinha Domingues, mobilizando na sua 

problematização o “recuo demográfico, o despovoamento e o abandono do solo 

agrícola” (2012:69). Em 2005, um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura 

à Universidade de Évora sobre as dinâmicas de ocupação do solo e a evolução do 

abandono das terras agrícolas, revelou que 80% dos solos agrícolas estão ameaçados 

pelo abandono (Correia, 2005). 

Trata-se, pois, de territórios superdependentes dos fundos comunitários, 

demograficamente moribundos, sem atividade económica, despovoados e abandonados, 

sem expetativas de um futuro melhor ou pelo menos diferente. Forma-se, assim, um 

círculo vicioso de empobrecimento, emigração, abandono e envelhecimento (Covas e 

Covas, 2014). Uma realidade que contrasta com o largo e sustentado movimento de 
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políticas públicas comunitárias e nacionais de desenvolvimento rural, desenhadas e 

implementadas para combater os problemas dos espaços mais débeis e com dificuldades 

estruturais preocupantes, através do desenvolvimento e aposta em iniciativas de 

desenvolvimento local que contribuíssem para reverter a situação de estagnação 

territorial.  

O exemplo mais mediático é o Programa das Aldeias Históricas de Portugal, uma 

iniciativa piloto de requalificação e revitalização de um conjunto de 12 Aldeias 2 , 

encravadas no Interior da Região Centro, no âmbito do II QCA (1994-1999) e III QCA 

(2000-2006). Uma iniciativa pública que serviu de mote para outras iniciativas lançadas 

de Norte a Sul de Portugal, nos últimos 20 anos (Rede das Aldeias de Xisto, Rede das 

Aldeias Vinhateiras, Rede de Aldeias de Montanha, entre outras), visando combater o 

despovoamento dos espaços rurais, em que processo de desenvolvimento assentava na 

valorização do património construído, natural e cultural e na diversificação dos sistemas 

produtivos locais, com a utilização dos seus recursos endógenos no desenvolvimento de 

novas atividades económicas ligadas ao turismo e lazer, produtos locais, entre outras, 

complementares a atividade agrícola. 

Do nosso ponto de vista, as diversas políticas públicas foram incapazes de anular a 

tendência para a estagnação territorial e, em alguns casos, para o não retorno. De uma 

forma geral, o desenvolvimento como passado recente revela não passou da 

multiplicação de bens e serviços públicos não transacionáveis, o que levou a que um 

número considerável de pessoas que residiam e exerciam atividade nestes territórios, 

essencialmente no sector agrícola, saísse para outros territórios face ao declínio 

económico e social da agricultura e as fracas oportunidades de emprego. A saída de 

pessoas da atividade agrícola e a não utilização da terra para fins agrícolas e florestais3 

tem contribuído para o abandono destes territórios e para o desmantelamento de 

infraestruturas, equipamentos e serviços básicos essenciais para o bem-estar das 

populações, tornando-se em territórios repulsivos, sem capacidades para atrair novos 

projetos e investimentos geradores de dinamismo para manter os níveis mínimos de 

ocupação do território. 

                                                           
2  Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da 
Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. 
3 Segundo Covas e Covas (2011) cerca de 20% do território nacional não tem proprietário conhecido, o 
que dificulta o ordenamento e proteção da floresta face aos incêndios. 
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Constata-se, no entanto, que apesar do quadro recessivo e de assistência económica e 

financeira da Troika, do crescimento da taxa de desemprego (em particular dos jovens e 

desempregados de longa duração), da emigração e do agravamento das assimetrias 

regionais e locais nos últimos anos, assistiu-se ao ressurgimento do rural enquanto palco 

de novas procuras e de novas funções da designada 2.ª ruralidade, tais como o turismo e 

lazer, a conservação da natureza, dos recursos naturais e das paisagens – pluralidade de 

ruralidades e diversidade de modos de produção, conservação e recreação do espaço 

rural –, remetendo a agricultura para segundo plano nos discursos políticos, 

institucionais e científicos sobre o rural.  

De qualquer modo, consideramos que apesar das políticas de desenvolvimento rural 

defenderem a passagem de um rural ligado às atividades produtivas e à modernização 

para um rural multifuncional, de consumo, pós-produtivista, vocacionado para múltiplos 

usos – apropriação do espaço rural por múltiplos atores da 2.ª ruralidade –, o 

investimento continua a concentrar-se em atividades produtivas e agrícolas, tal como se 

constata no investimento apoiado no âmbito do anterior programa de desenvolvimento 

rural (ProDeR), associado aos setores tradicionais de cada região com maior potencial 

de crescimento, sendo o caso das hortofrutícolas, pecuária, azeite, vinho e cereais, 

oleaginosas e proteaginosas na região Centro 4  (AGP, 2014). A maioria deste 

investimento surge associado a novas procuras da atividade agrícola por parte das 

camadas mais jovens5, particularmente motivados pelo apoio do Programa à instalação 

de “jovens agricultores” 6 em áreas rurais e modernização e capacitação das empresas7 

(AGP, 2014).   

Este movimento surge num período económico recessivo e de crescimento da taxa de 

desemprego dos jovens pertencentes ao grupo etário 25-34 anos, aliás, os dados 

apontam para uma correlação ascendente entre a taxa de desemprego e o número de 

candidaturas para a instalação de jovens agricultores (AGP, 2013). Por outras palavras, 

a criação de emprego na agricultura surge como uma alternativa à emigração, 

                                                           
4  Em termos de distribuição regional do investimento agrícola e agroindustrial, a Região Centro e 
Alentejo, são as regiões que representam maior peso financeiro, cerca de 33% do total cada.  
5 O ProDeR apoiou cerca de 7.000 jovens agricultores, envolvendo um investimento na ordem dos 900 
milhões até 2013 (AGP, 2014). Este pedido de apoio aumentou para 8.557 jovens agricultores o que 
corresponde a um investimento total de 1.086.340 mil euros, candidaturas que transitaram para o novo 
quadro comunitário (PDR 2020) (AGP, s.d.). 
6 Jovens que se instale pela primeira vez como agricultor com idade igual ou superior a 18 e menos de 40 
anos (AGP, 2013).  
7  O Centro é a segunda região com maior número de jovens agricultores e investimento, apenas 
ultrapassada pela região Norte (AGP, 2014). 
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particularmente em regiões do interior do país onde o leque de oportunidades de 

emprego é mais restrito. O que é bastante positivo já que os jovens agricultores trazem 

mais qualificação e capacidade de inovação, pois têm como qualificações mais 

frequentes o ensino secundário e pós-secundário e superior, um indicador de extrema 

importância num setor em que os níveis de qualificação dos agricultores em geral é o 

ensino básico (INE, 2011).   

Este movimento de instalação de jovens agricultores e investimento associado a projetos 

agrícolas, agroindustriais, agroflorestal ou microempresas de transformação, 

comercialização e divulgação de produtos agrícolas, despoletou a (re)emergência de um 

discurso agroruralista por parte dos políticos e meios de comunicação social que nos 

fazem chegar casos de um suposto regresso à terra por parte de atores de origem 

citadina ou urbana, acompanhado de uma estratégia comunicacional e publicitária 

urbana que coloca o rural na moda da nostalgia. 

É, por isso, inevitável questionar se estamos perante um regresso ao passado, após 

décadas de abandono, despovoamento e desvalorização da agricultura ou se é apenas 

uma ficção ideológica? Ao que acresce saber quem são na verdade os atores que 

protagonizam este suposto regresso ao passado? 

A nossa proposta é, portanto, fazer algumas reflexões em torno das novas dinâmicas e 

tendências à procura de alguns pressupostos argumentativos da importância dos novos 

atores, tendo em conta os múltiplos desafios dos territórios rurais de baixa densidade. 
 
 
3. Mudam-se os tempos, mudam-se os atores: desafios da 2ª ruralidade 

Como pudemos depreender por intermédio da reflexão anterior, o espaço rural tem 

vindo a sofrer uma série de alterações desencadeadas fundamentalmente pelo processo 

de desterritorialização que afeta, com maior ou menor intensidade, a generalidade dos 

territórios rurais, ao mesmo tempo que surgem novas procuras e usos da população 

citadina ou urbana. 

Assim, entre os grandes desafios que se colocam hoje aos territórios rurais e que vêm 

sendo referenciados e discutidos em diversos estudos académicos e documentos oficiais, 

é do crescente número dos que procuram o campo para o exercício de atividades de 

turismo, lazer ou recreio, para além daqueles que procuram para viver ou ir 

sazonalmente, por oposição ao stress, poluição e insegurança dos espaços urbanos, 



Atas  Proceedings    |    1829

 “Continuum naturale”: Boosting the integration of nature in transition urban/rural areas  P09

9 
 

designados por Augé (1994) como “não-lugares”. Para Cavaco (2009) esta atração dos 

urbanos pelo espaço rural, para residir ou como meros consumidores do rural camponês 

de outrora, permite um novo olhar sobre este território, sobretudo mais centrado na 

preservação, contribuindo para a ruralização do urbano. Digamos que está em 

construção um novo universo simbólico em torno do mundo rural, isto é, produção de 

uma nova ruralidade, feita maioritariamente por atores citadinos.  

Os novos atores do espaço rural, nos países desenvolvidos8 e também, crescentemente 

em Portugal, optam por uma nova filosofia de vida dando prioridade à vida em espaços 

pouco humanizados e “que supostamente conservam alguma pureza ecológica e 

estruturas sociais que proporcionam o retorno a práticas de solidariedade mecânica” 

(Reis e Lima, 1998:345). Este cenário tende a aumentar em territórios rurais de baixa 

densidade como, por exemplo, nas Aldeias Históricas de Portugal, onde se verifica a 

incursão de novos atores de origem urbana.  

Para Covas e Covas (2012) os atores da 2.ª ruralidade são os grandes responsáveis pela 

mudança de paradigma do mundo rural, de espaço de produtor para espaço produzido, 

por via das múltiplas representações e ações, em várias versões, segundo as 

circunstâncias e os atores que as protagonizam: os residencialistas nostálgicos e 

românticos, os peri-urbanistas pendulares, os turistas da natureza, os desportistas 

radicais e os caçadores reservistas, os empreendedores do rentismo imobiliário, os 

empreendedores em vários tipos de turismo em espaço rural, os empreendedores 

produtivistas em busca de novos recursos naturais, os investidores em microgeração e 

energias renováveis, os ecologistas, os consumidores funcionalistas, os agricultores 

biológicos e produtores alternativos, os jovens agricultores para quem o campo é uma 

alternativa, mas também as famílias inquietas para quem o campo é um repositório de 

valores, princípios, segurança e um lugar que oferece melhores condições para viver e 

educar os seus filhos, onde subsistem modos de vida mais autênticos e menos artificiais, 

portanto, um novo projeto de vida ou projeto empresarial. É precisamente sob estas 

últimas dimensões de projeto individual, autonomia e estilo de vida que se associa o 

conceito de neorural, o qual pressupõe uma decisão voluntária e “regresso ao campo” ou 

se quisermos uma rutura com o estilo de vida urbano, distinguindo-se dos restantes 

atores dos espaços rurais de origem urbana. 
                                                           
8 A este respeito, podemos citar o estudo de Morillo, M. e De Pablos, J. (2014). La (de)construcción del 
estilo de vida neorural. X Colóquio Ibérico de Estudios Rurales: Territórios rurales, Agriculturas locales y 
Cadenas alimentarias. Universitat Politècnica de València, València, 353-355. 
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Constata-se, assim, que o espaço rural possui diferentes perceções para os atores da 2.ª 

ruralidade, por um lado, uma dimensão física e utilitária e, por outro lado, uma 

dimensão simbólica. Quer isto significar que “o rural ganhou a multifuncionalidade de 

quem o olha do exterior como espaço de consumo, de usufruto e de lazer, ou de quem lá 

permanece mas vive de atividades não-agrícolas, de rendimentos que não têm na 

agricultura a origem principal” (Soares, 2013:11), como as relacionadas com o turismo, 

desporto de aventura, artesanato, entre outras. Uma opinião partilhada por Sampaio 

(2002:204) ao defender que o espaço pode ser encarado “como recurso económico, 

como símbolo de lazer, como meio de inter-relacionamento onde ancoram os afetos e as 

emoções, resultado de uma apropriação partilhada, construída ao longo das trajetórias 

de vida”. No entanto, as diferentes perceções do espaço implicam diferentes modos de 

apropriação ou se quisermos de privatização do espaço público rural, com particular 

destaque para as relações de poder. 

A este respeito, Mormont (1989) chama a atenção para os efeitos da diversificação dos 

usos do espaço, pois o aumento de utilizadores e intervenientes exteriores aos habitantes 

permanentes pode criar um espaço local de conflitos de interesse e essas tensões acabam 

por afetar o relacionamento entre novos e velhos atores porque as formas de 

sociabilidade funcionam numa lógica trazida de fora para dentro. De tal maneira que 

Veiga (2006:10) considera que o rural “não se define mais em oposição ao urbano mas 

sim nas relações com o urbano, dentro da sociedade global onde todos os espaços locais 

se integram e inter-relacionam”, que se expressa, antes de mais, pelas novas condições 

de mobilidade e de comunicação entre os dois espaços.  

A mobilidade é a principal característica da designada 2.ª ruralidade e dos neorurais, 

porque não existe uma rutura com o meio urbano mas sim permanentes ligações, quer 

de fluxos económicos e culturais, quer de valores e conhecimentos. Na perspetiva de 

Alves (2001) a incursão dos novos atores no espaço rural não é sinónimo de abandono 

dos seus hábitos, modos de vida e consumos urbanos, bem pelo contrário, há um 

aumento da mobilidade entre a cidade e o campo que acaba por criar novas 

territorialidades. 

Neste sentido, estamos perante um homem de duas culturas, o “neo-rural rurbanus” 

(Covas e Covas, 2012), que procura os valores e as atividades da cidade e do campo 

através de diversas incursões e/ou permanente mobilidade física e virtual, possibilitada 
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pela melhoria das acessibilidades e comunicações9. É, portanto, um homem itinerante, 

pendular e experienciado nos conhecimentos que vai acumulando dos dois mundos, isto 

é, uma pluralidade e diversidade de sistemas e modos de produção e consumo, que eles 

transportam para o interior da nova configuração territorial de geometria variável, isto é, 

sem as velhas fronteiras físicas.  

Desta forma, os espaços rurais sofrem um conjunto de influências e condicionantes 

externas de origem urbana, mas detêm novas formas de produção e reprodução, a partir 

do desenvolvimento de recursos locais. Por exemplo, ganham importância os 

movimentos e as iniciativas de preservação e conservação ambiental e patrimonial, de 

reposição da biodiversidade e restauração dos ecossistemas, conjugada, muitas vezes, 

com atividades económicas que utilizam os recursos ecológicos de forma sustentável e 

eficiente, sendo o exemplo da agricultura multifuncional que tem um enorme potencial 

na criação de redes de empresas, principalmente micro e pequenas empresas, nas áreas 

das energias renováveis, agro-turismo, agro-alimentar, recreação e lazer – 

multifuncionalidade da agricultura pós-moderna numa lógica eco-rural –, economia 

multifuncional de pequena escala e de longo prazo. Por outras palavras, as atividades 

pós-produtivas de agricultura multifuncional e eco-rural desenvolvem-se com base na 

adoção de novos comportamentos social e ambientalmente responsáveis e práticas 

micro-económicas entre as cadeias de produção e consumo – redes de consumidores –, 

potenciando assim as relações e inter-relações entre os espaços rurais e urbanos. Estes 

são os desafios do novo modelo ecossocioeconómico, que pressupõe uma conjugação 

entre as variáveis ecológicas, económicas e sociais no processo de produção, pois é uma 

forma de melhorar o ecossistema local e regional em vez de destruí-lo (Covas e Covas, 

2011). 

Dito isto, é imperatório que o mundo rural enfrenta uma transição paradigmática de uma 

agricultura convencional para um novo modelo económico agrícola multifuncional, 

mas, também, de um novo espaço público do rural, onde se encontram novos atores e 

novas formas de governança que não coadunam com o rural passado. 

É neste contexto de um rural em transição que se afigura pertinente conhecer os neo-

rurais das Aldeias Históricas de Portugal, por vezes, caraterizados como estereótipo de 

                                                           
9  Covas e Covas (2012:23) referem que, atualmente, cerca de “30% das pessoas que praticam a 
agricultura económica na Europa não são agricultores”. Esta é uma realidade que se verifica no contexto 
português, por exemplo, onde gente que vive e trabalha na cidade e tem uma herdade no Alentejo onde 
vai ao fim de semana. 
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um certo capricho anti-urbano, como facilmente se depreende, nas palavras de Cavaco e 

Moreno (2006:5), “o homem normal, o homem comum, é um ser social, que necessita e 

valoriza a presença, ou pelo menos a proximidade, de outros homens – o horror ao vazio 

é um facto!”. 
 
 
4. Reflexões em torno dos atores da 2ª ruralidade: os neo-rurais das Aldeias 

Históricas de Portugal 

Procurando-se conhecer os novos da 2.ª ruralidade, realizou-se um inquérito por 

questionário aos neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal10. Face às especificidades 

da nossa população recorreu-se ao processo de amostragem não probabilística por bola 

de neve para identificar os elementos da nossa amostra (n=27), distribuídos por 9 das 12 

Aldeias Históricas de Portugal, designadamente: Belmonte, Castelo Novo, Castelo 

Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Sortelha e Trancoso. 

Este tipo de amostragem utilizou-se face à inexistência de um conhecimento suficiente e 

de uma listagem da população-alvo – os neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal. 

Os critérios para composição da amostra foram: residir na Aldeia Histórica ou área 

envolvente, ano de mudança entre 1994-201211 e idades compreendidas entre os 15 e 

mais de 65 anos.  

Estes questionários para além da caraterização dos novos atores das Aldeias Históricas 

de Portugal – os neo-rurais, também permitiram identificar os motivos de deslocação 

para o meio rural, as atividades económicas desenvolvidas e as perspetivas destes atores 

para contrariar ou minimizar os efeitos da baixa densidade territorial através da 

identificação de um conjunto de medidas e/ou iniciativas. 

Dos 27 neo-rurais inquiridos, 14 do sexo masculino e 13 do sexo feminino, entre os 

quais é possível encontrar 29 crianças e jovens, verificou-se que a maioria tem idades 

compreendidas entre os 25 e 54 anos de idade (96,2%), exceto um neo-rural com mais 

de 65 anos, e mais de metade indicou viver em união de facto/casados (70,4%). A 

maioria dos neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal são portugueses de origem 

urbana (77,4%) e os restantes oriundos de países europeus, nomeadamente Holanda, 

Itália, França e Inglaterra. Os neo-rurais têm na sua maioria formação universitária 
                                                           
10 O inquérito por questionário administrado pelo método de administração direta aos neo-rurais é um dos 
instrumentos de recolha de informação de um projeto de investigação de doutoramento em curso. 
11 Este período foi definido com base no início do período de investimento no território das Aldeias 
Históricas de Portugal até à data atualidade, isto é, II QCA, III QCA e QREN.  
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completa (63%) e encontram-se a exercer atividade profissional. O exercício da 

atividade profissional encontra-se, essencialmente, associado ao setor do comércio 

(25,9%), hotelaria e restauração (22,2%), agricultura (22,2%) e quadro de nível 

intermédio (14,8%). Estes dados revelam uma forte ligação dos neo-rurais no exercício 

de atividades relacionadas com o turismo nas Aldeias Históricas de Portugal (lojas de 

artesanato e gourmet, hotelaria e restauração), seguido do setor agrícola.  

Na verdade, a prática da agricultura é uma realidade para 63% dos neo-rurais, a tempo 

inteiro ou parcial, respetivamente 22,2% e 40,7%, apresentando-se como 2.ª fonte de 

rendimento no orçamento familiar para 37% dos neo-rurais. Quer isto dizer que a 

atividade agrícola realiza-se no cruzamento com outras atividades pós-produtivistas do 

mundo rural, numa lógica de pluriatividade e autoconsumo. Esta pluriatividade 

representa uma situação de plurirrendimento para estes novos atores do território. Em 

termos do rendimento mensal do agregado familiar, verifica-se uma certa 

homogeneidade em termos de neo-rurais a auferir menos de 500 euros/mês e 1.501 a 

2.000 euros. É percetível que os rendimentos advêm, maioritariamente, de mais que 

uma atividade económica e no caso dos neo-rurais estrangeiros os rendimentos provêm 

ainda dos países de origem, quer de trabalhos que realizam pontualmente à distância, 

quer por transferências dos sistemas de segurança social existentes nos seus países.  

É curioso observar que no processo de transição do meio urbano para o espaço rural, 

66,7% dos neo-rurais mudou de profissão, uma opção que emergiu de uma situação de 

desemprego, seguida da oportunidade de criar oferta turística na Aldeia Histórica, gosto 

pela restauração e artesanato, contacto com a natureza, satisfação pessoal, possibilidade 

de trabalhar em qualquer lado, criação do próprio emprego e gosto pela agricultura 

biológica, o que se relaciona com os principais setores de atividade. No entanto, 33,3% 

dos neo-rurais optou por manter a sua profissão na Aldeia Histórica ou na área 

envolvente (sede de concelho), essencialmente no setor terciário. 

O ano de mudança dos neo-rurais das Aldeias Históricas de Portugal tende a concentrar-

se quase na sua maioria (48,1%), no período de 2007 e 2012, apesar do movimento 

regular nos dois anteriores períodos é, contudo, no último período que existe um 

aumento significativo (+22%). Um período que coincide com a consolidação dos 

investimentos realizados no âmbito do IIIQCA e QREN, no âmbito dos programas 

comunitários de apoio, o que acaba por tornar o território mais atrativo para novos 

atores de origem urbana ou citadina. Os dados revelam um predomínio de neo-rurais de 
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origem portuguesa, por um lado, e, por outro lado, um movimento de neo-rurais de 

origem estrangeira até então inexistente, exceção de um registo no período 1994 e 2000. 

Esta mudança para o espaço rural, representa para 77,8% um primeiro contacto com o 

espaço rural em questão e um regresso às origens para 22,2% dos neo-rurais.  

Os motivos de migração para o meio rural estão, essencialmente, relacionados com a 

tranquilidade, de tal forma que é a única razão que justificou a migração dos neo-rurais 

estrangeiros. No caso dos neo-rurais de nacionalidade portuguesa acresce a saturação do 

meio urbano, contacto com a natureza, custo de vida mais baixo e qualidade, clima, 

prática da agricultura biológica, desemprego e motivos familiares, mas também o gosto 

pela Aldeia Histórica para concretização dos seus projetos de vida (gráfico 1). Tanto 

para os neo-rurais estrangeiros como para os portugueses, o conhecimento da existência 

da Aldeia Histórica surgiu por via de amigos/familiares (51,9%) e internet (11,1%), 

sendo de acrescentar os jornais/revistas no caso dos neo-rurais de origem portuguesa, 

ambos com 7,4%.  

Gráfico 1 – Motivos para migração para o meio rural 

 
Fonte: Elaboração própria com base no inquérito por questionário aos neo-rurais das AHP 

 
Além disso, os neo-rurais relevam uma clara preferência por espaços envolventes à 

Aldeia Histórica para residir, apenas 29,6% é que optaram por uma residência no núcleo 

da Aldeia. Esta opção associa-se às principais razões que motivaram o processo de 

migração, tanto nos neo-rurais de origem portuguesa como nos estrangeiros, quer 

igualmente nos neo-rurais que estão a ingressar no território pela primeira vez.  
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Ao nível do processo de transição, verificou-se que, cerca de 59,3% dos neo-rurais teve 

problemas de (re)adaptação, principalmente motivados pela mentalidade da população 

local, pela falta e apoio do poder local, pela língua no caso dos neo-rurais estrangeiros e 

pela desconfiança em torno da prática da produção biológica. Estes problemas revelam 

alguma fragilidade no processo de construção social que se podem traduzir em conflitos 

entre os velhos habitantes e os neo-rurais. De facto, mais de metade dos neo-rurais 

(55,5%), identificaram a existência de tensões entre os velhos e os novos habitantes das 

Aldeias Históricas (gráfico 2), esses conflitos refletem-se sobretudo pela falta de 

recetividade dos velhos habitantes, pela origem urbana dos neo-rurais que origina 

suspeição e desconfiança, pela formação superior ou formação especializada que gera 

desconfiança face ao desempenho de outras atividades menos intelectuais ou pelo 

abandono da anterior atividade em prol do meio rural e de outras condições de vida, 

pela apropriação do espaço por parte dos novos rurais no desenvolvimento de atividades 

turísticas, pela prática de atividades artesanais modernas por oposição as formas 

tradicionais de artesanato que possuíam um carácter mais utilitário, pela prática da 

macrobiótica e da agricultura biológica, pelas opções culturais e ideológicas que nada 

têm a ver com a cultura local, mas também pela falta de consciência ambiental dos 

velhos habitantes, o que se traduz em conflitos com diferentes intensidades. Note-se, no 

entanto, que apenas 2 neo-rurais pretendem abandonar o espaço rural, apresentando 

como justificação o elevado isolamento da Aldeia Histórica e a falta de investimento no 

território. 

Gráfico 2 – Tipos de conflitos entre velhos habitantes e neo-rurais 

 

Fonte: Elaboração própria com base no inquérito por questionário aos neo-rurais das AHP 
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Em matéria de sociabilidades, constatou-se que, a generalidade dos neo-rurais apenas se 

relaciona com outros neo-rurais que vivem na Aldeia Histórica ou nas aldeias vizinhas 

(22,2%) e com empresários de hotelaria e restauração da região (18,5%). As relações de 

sociabilidade que estabelecem com os velhos habitantes são escassas, restringindo-se as 

relações comerciais e procura de serviços (mercearia e café, por exemplo). 

Por último, importa conhecer as medidas e iniciativas propostas pelos neo-rurais para o 

desenvolvimento dos territórios rurais de baixa densidade como as Aldeias Históricas de 

Portugal. Na perspetiva destes atores há um conjunto de fatores que podem fomentar o 

desenvolvimento dos territórios rurais de baixa densidade, os quais podem ser 

agrupados em três variáveis (gráfico 3): a incursão de novos atores urbanos nos 

territórios rurais, o desenvolvimento de outras atividades económicas multifuncionais 

associadas à agricultura e a adoção de novas formas de governança territorial. Estamos a 

falar do ingresso de jovens agricultores e de novos atores no espaço público rural – 

“importar” capital social do exterior, numa maior articulação entre os sistemas 

agricultura-ambiente-turismo – multifuncionalidade da agricultura pós-moderna com 

uma aposta clara nas atividades económicas com maior valor intrínseco e ligações entre 

atividades, mas também em novas formas de governança em rede, quer na produção e 

comercialização dos produtos e serviços, quer na mobilização dos diferentes atores 

numa lógica cooperativa e de coesão territorial. Como já se percebeu, estes fatores 

inscrevem-se no novo modelo ecossocioeconómico do espaço rural. 

Gráfico 3 – Medidas e iniciativas de desenvolvimento rural 

 
Fonte: Elaboração própria com base no inquérito por questionário aos neo-rurais das AHP 
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5. Considerações finais 

Chegados aqui, estamos em condições de afirmar que aquilo que à primeira vista 

poderia parecer um possível regresso ao passado, não é mais que a consumação da 2.ª 

ruralidade ou se quisermos uma transição do rural convencional e tradicional para um 

rural multifuncional e pós-agrícola, onde predomina a multifuncionalidade do espaço 

rural, o que acaba por contrariar o discurso romântico e nostálgico dos meios de 

comunicação e classe política.  

No fundo, estamos a assistir a transição do ciclo produtivista e monofuncional para o 

ciclo eco-rural e multifuncional, assente na convergência dos modos de produção, 

conservação e recreação das atividades em espaço rural – construção do novo modelo 

ecossocioeconómico –, composto pela confluência dos ecossistemas, das relações 

sociais e economia.  

E, curiosamente, ou talvez não, este novo ciclo resulta do interior do rural que tende a 

dissociar-se da agricultura enquanto elemento hegemónico e a articular-se fortemente 

com o espaço urbano. Quer isto dizer que o espaço rural é cada vez mais aberto e 

interdependente nas relações com o espaço urbano. É, portanto, um palco de novas 

procuras e apropriações por parte de atores urbanos, mas que tendem a criar novas 

dinâmicas em territórios rurais de baixa densidade como as Aldeias Históricas de 

Portugal.  

A investigação permitiu constatar que são muito diversos os pretextos dos novos atores 

da 2.ª ruralidade nas suas incursões ao mundo rural, tal como nas suas competências e 

vocações no desempenho de novas atividades económicas. De tal modo, que estas 

incursões anunciam a emergência de um novo espaço público rural, um espaço de 

conflitos de interesses, de pluralidades e de novas territorialidades, que tendem a criar 

novas formas de governança territorial em rede. 

Dito isto, é imperativo que apesar do efeito social e económico que este fenómeno 

provoca em territórios rurais de baixa densidade como as Aldeias Históricas de 

Portugal, a incursão dos neo-rurais está longe de representar um novo repovoamento 

deste território, de um eventual regresso à terra e/ou revitalização das anteriores 

atividades produtivas. 
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ABSTRACT 
Portugal is characterized by a significant asymmetry in the population distribution/density 
and economic activity as well as in social and cultural dynamics. This means very diverse 
landscapes, differences in regional development, sustainability and quality of life, mainly 
between urban and rural areas. A consequence coherent with the contemporary dynamics: 
urbanization of many rural areas that loose their productive-agricultural identity and, 
simultaneously, the reintegration in urban areas of spaces and activities with more rural 
characteristics. In this process of increasing complexity of organization of the landscape 
is essential to restore the continuum naturale (between urban and rural areas) allowing 
closer links to both ways of life. A strategy supported in the landscape, which plays 
important functions for public interest, in the cultural, social, ecological and 
environmental fields. At the same time, constitutes an important resource for economic 
activity, as underlined in the European Landscape Convention. 
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Based on this assumption, and using a multi-method approach, the study aims to 
analyse a) the links between urban and rural areas in Portugal and b) the reasons why 
these territories are chosen by individuals as places of work and mobility, residence or 
evasion, culture and leisure, tranquillity or excitement – meaning overall well-being.  

Primary information was obtained by a questionnaire survey applied to a 
convenience sample of the Portuguese population. Secondary data and information will 
be collected on the official Portuguese Statistics (INE and PORDATA).  

Understanding the urban-rural links is essential to support policy measures, take 
advantage from the global changes and challenge many of the existing myths. 
 
 
Keywords: Connections, Urban-Rural, Development 
 

 

INTRODUCTION 
Portugal is characterized by a significant asymmetry in the population 

distribution/density and economic activity as well as in social and cultural dynamics. 

Different territories have human, social and economic dynamics that result from an 

historical heritage, different political and institutional frameworks as well as how the 

endogenous resources are explored by the different internal and external agents. In what 

way these factors are articulated generates very diverse landscapes, different levels of 

development and sustainability as well as different levels of quality of life, mainly 

between rural and urban areas. Thus, perceptions about the quality of life level that each 

individual feel in each place are also very diverse.  

A consequence coherent with the contemporary dynamics: urbanization of many 

rural areas that loose their productive-agricultural identity and, simultaneously, the 

reintegration in urban areas of spaces and activities with more rural characteristics. In this 

process of increasing complexity of organization of the landscape is essential to restore 

the continuum naturale (between urban and rural areas) allowing closer links to both ways 

of life. A strategy supported in the landscape, which plays important functions for public 

interest, in the cultural, social, ecological and environmental fields. At the same time, 

constitutes an important resource for economic activity, as underlined in the European 

Landscape Convention. 

Having that diversity in mind, the study aims to analyse a) the links between urban 

and rural areas in Portugal and b) the reasons why these territories are chosen by 

individuals as places of work and mobility, residence or evasion, culture and leisure, 

tranquillity or excitement – meaning overall well-being. The aim is to to distinguish the 
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individual perceptions about quality of life level, taking into account the attributes of the 

corresponding regions.  

We propose a multi-method approach. The geographical area is the Portuguese 

continental territory, at NUTS III level, classified according to their urban-rural 

characteristics. The research strategy has as a starting point a survey based on a 

questionnaire applied to a population sample of residents in Portugal. Secondary data and 

information was obtained on the official Portuguese Statistics (INE and PORDATA).  

After this introduction, the paper is organized as follows: in Section 1, a literature 

review about the concepts of urban, rural and quality of life is made. Section 2 explores 

the potential criteria and attributes to differentiate urban from rural areas as well as those 

criteria and attributes to define quality of live. Data and methods used are explained also 

in this section. In Section 3 we present some of the results of data analysis as well as their 

discussion. We conclude this paper with a section of final remarks.  

 

 

1. URBAN, RURAL AND QUALITY OF LIFE: LITERATURE 

REVIEW 
The concept of urban concerns the city or town, while the rural is linked with the 

field or farm life. Secularly they express two worlds, which are distinguished by greater 

affirmation of certain functions, activities, social groups, lifestyles and landscapes.  

Rural is characterized by the organization based in four domains: 

“- The main function: food production; 

- The principal economic activity: agriculture; 

- The reference social group: the peasant family (with own lifestyles, 

values and behaviours); 

- The type of landscape: reflecting the balance between the natural 

characteristics and the developed human activities" (Ferrão, 2000, p. 46). 

The urban involves a less specific and more complex organization: 

- Several main functions (economic, social, political, cultural); 

- Several principal activities (commercial, recreational, educational,...); 

- Different social groups; 
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- Landscapes dominated by the built environment (inert and artificial) 

frequently imbalanced and disrespecting the natural characteristics of the 

territory (Freire & Ramos, 2014). 

So, rural and urban means two different worlds, where the traditional role of 

complementarity is, in present, turning into interdependences, highly recognized as 

asymmetrical (Telles, 1992; Ferrão, 2000).  

The industrialization created large urban concentrations and the depopulation of 

rural areas: the city grew, becomes a wealth and power centre and is dehumanized; the 

countryside becomes depopulated and desertified; accompanying this phenomenon the 

population lives longer, has more free time and leisure, and circulate more easily, hence 

added new activities and mobilities. 

The industrial economy succeeded the agrarian economy and the landscape 

changed significantly. New values, urban phenomena and ways of life emerge; growth 

and dispersion housing, production and manufacturing activities, mass consumption, 

explosion of services and commercial areas, increasing mobility and a significant distance 

between urban populations and food production and nature; all this is among the main 

dynamics experienced - which shape the transition from a predominantly rural society to 

another, markedly urban (Batista & Costa, 2011).  

Accordingly, current research is faced with the challenge of looking for new 

approach models or strategies, which take into account the economic, social, cultural, 

aesthetic and ecological components, related with landscape. Cravidão & Fernandes 

(2003) and Telles (1992) advocate the approximation of the two worlds - rediscovering 

and/or reinventing them - expressed essentially in strengthen complementarity relations 

between urban and rural. As referred by Telles (1992, p. 8) "(...) ruralize the city and 

urbanize the countryside, without abolishing the own values of each of the two faces of 

the Portuguese society." An organization, which includes the global value, linked with 

the biophysical space, fundamental to life, and the affirmation of cultural values. A 

conceptual design of countryside, increasingly integrated, once we see valued others 

functions than the production (protection, cultural and recreational); and a conceptual 

design of urban space, integrating other functions, including the production and 

protection, complementing the dominant functions. 

Thus it is from this corollary we develop our study. 

Because quality of life (QOL) is an important goal to achieve for everyone 

regardless of the territory where they live, the study adopts this concept as an analytical 
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perspective. QOL, being a broad and ambiguous concept, has multiple theoretical 

approaches, socially, spatially and temporally contextualized. 

Key issue in many political and social analysis, QOL is the term used to define 

the quality or characteristics of the conditions of human life, considering essential 

elements such as health, education, physical and psychic well-being or all aspects 

referring to the conditions of individual and collective life. 

The growing interest in the topic remains for some time, and gained strength 

against economist current, to the 60s, essentially advocated the growth economic as a way 

of development of societies and analysed the growth and development through GDP or 

per capita income growth. It is after the 60s that some authors began to worry about 

aspects relating to human well-being and to consider a statement made by the President 

of the United States, Lyndon Johnson, who in 1964 said that social progress could not be 

measured by the balance sheet of banks, but through the provided QOL for people 

(Kluthcovsky & Takayanagui, 2007). Lyndon uses for the first time the concept of QOL 

in social terms, leaving behind the economist current accepted to date. Since then, similar 

conditions and social pressures followed, in Europe and in Latin America, the emergence 

of social work, in particular, developed by European Economic Community, 

Organization for Economic Cooperation and Development and United Nations 

Development Programme (Santos, 2011).  

These new visions of QOL value the involvement and participation of populations 

in the course of community life, highlighting the importance of their perceptions and their 

ability to influence or change its course. The research in this area seems, then, to reflect 

a general reorientation towards three main aspects: i) the need to enhance the dimensions 

of subjective well-being; ii) the need to assess the development from a broader set of 

indicators (integrate aspects not strictly economic and simultaneously consider the 

different cultural and institutional issues); iii) need to integrate environmental 

sustainability concerns, assuming that the quality of environmental conditions and socio-

economic development are mutually reinforced. (Ferrão & Guerra, 2004).  

If QOL is a term used tendentiously as welfare synonym, its meaning and its 

dimensions is the subject of many weights. People’s well-being is composed of many 

dimensions (OECD, 2013) and defined by Shin & Johnson (1978) as “a global assessment 

of a person’s quality of life”. According to Emerson (1985), QOL is consistent with the 

conceptualization that satisfaction and well-being stem from the degree of fit between an 

individuals’ perception of their objective situation and their needs or aspirations (Felce & 
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Perry, 1995). The World Health Organization defines QOL as a broad and complex 

concept (persons’ physical health, psychological state, personal beliefs, social 

relationships and their relationship to salient features of their environment), related with 

the individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns (Oort, 2005). 

Terms such as happiness (Shin & Johnson, 1978), well-being (Andrews & Withey, 

1976) and life satisfaction (Diener & Lucas, 2000) have been used quite interchangeably 

to address the topic of QOL (Bramston et al., 2002; Rapley, 2003). 

Used in a variety of disciplines and research programs (Lindströ & Henriksson, 

1996; Ferrell, 1995; Oort et al., 2005), QOL can be studied by three major approaches 

(Brock, 1993): 1) religious or philosophical norms; 2) satisfaction of preferences; and 3) 

subjective well-being (Diener & Suh, 1997). This study aims to contribute to the second 

and third approaches – satisfaction perception and subjective well-being, grounded in the 

need to assess the different individual perceptions of QOL, in diverse territories 

typologies. Including the previous team research (Rego et. al, 2014), the most common 

evaluations of QOL are based on objective statistical indicators (Ferrão & Guerra, 2004; 

OECD, 2013), neglecting the subjective QOL estimations (perceptions), focused on rural 

(e.g. Baltazar et al., 2000) or urban areas (e.g. Bernardo & Palma-Oliveira, 2013) or 

sectorial approaches (e.g. Henriques et al., 2012; Bettencourt et al., 2013; Ramos & 

Carvalho-Ribeiro, 2013). The study contributes to a more comprehensive approach, 

taking into account the inseparability between objective and subjective points of view, 

comparing the perceptions of residents (subjective) in different territorial areas 

(objective) be it rural or urban areas and integrating different dimensions, at NUTS III 

level. 

 

 

2. URBAN, RURAL AND QUALITY OF LIFE: POTENTIAL 

CRITERIA AND ATTRIBUTES. DATA AND METHODS 
2.1. Data 

The state of the art regarding studies about rural and urban, in particular for the 

analysis of these concepts and identification criteria, are presented in Talaska et al. (2014) 

and Jacinto (1995). Telles (1992) also added references about the most striking features 
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of today's dominant situations and the definition of intervention strategies, intended to 

establish new complementarity relations between rural and urban. 

Once the aim is to study the Portuguese mainland, it is important to underline the 

global understanding of the landscape and define the most significant variables able to 

distinguish the urban areas from the rural ones. Statistical data will be collected from INE 

and PORDATA (Portuguese Statistics) and from a landscape study (Abreu et al., 2004). 

Portugal is characterized by a significant diversity of landscapes, which result from its 

geographical position, spatial configuration, various natural factors (topography, 

geology, soil and vegetation) and, consequently, historical and cultural factors (ancient 

human occupation, diversity of production, economic dynamics and social behaviour).  

The territorial units of analysis are the NUTS III. The data are collected for the 

last year available. 

The most common variables used to characterize the urban and rural include: 

political and administrative criteria (urban districts, urban and rustic soil, property taxes, 

etc.) and demographic (total population, population density, urbanization, activities 

economic population) (Talaska et al., 2014); another important variable concerns the 

biophysical and cultural space (expressed by the landscapes units), as the rural and urban 

concepts suggest. As a result of our research, we selected the following variables (Table 

1) to distinguish both areas.  

 

Table 1. Rural – Urban Distinction 

Rural – Urban Distinction: Variables considered 
Population density (2011) 
Employees by branches of economic activity (according CENSOS 2011) 
Resident population: total and less than 2000 inhabitants (according CENSOS 2011) 
Average number of classic family households by km2 (2011) 
Number of agricultural farms (2009) 
Number of forest fires (2011) 
Urban waste collected per inhabitant (2011) 
Number of landscape units (Abreu et.al., 2000) 

Source: Own elaboration from INE, PORDATA and Abreu et al., 2004 

 

The analysis of Quality of Life, according the literature review presented, namely 

the criteria used by EUROSTAT, will be based in the variables presented in Table 2.  

 

Table 2. Domains and Variables of Quality of Life 
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Domains Quality of life: variables 
Living 
(material) 
conditions 

Purchasing power per (2013) 
Mean monthly earning of employees for hire and reward (Total, 2013) 
Municipal Property Tax (2013) 
Beneficiaries of Guaranteed Minimum Income and Social Integration 
Income of Social Security (Total, 2013) 
Beneficiaries of Social unemployment benefit of Social Security in total of 
active beneficiaries (%) (2013) 
Deposits in banks, savings banks and mutual agricultural credit banks 
(Total, 103 €, 2013) 
Loans by banks, savings banks and mutual agricultural credit banks (Total, 
103 €, 2013) 
Average number of persons residing in classic habitually resident family 
households (CENSOS, 2011) 

Productive 
Activity 

Unemployed  (%) registered at job centers in the total resident population 
aged 15 to 64 years (2013) 
Unemployed population; total and by educational level completed 
(CENSOS, 2011) 
Youth unemployment rate (%): 15-24 age group (CENSOS, 2011)  
Employment rate (%) total and by age group (CENSOS, 2011) 
Workers for hire or reward: total and with higher education (2013) 
Part-time workers for hire or reward (2013) 
Job offers (annual average) available in job centers (2013) 
Difference between the national minimum wage and the average monthly 
basic remuneration of workers for hire or reward (€, 2013) 
Number of companies constituted by number of dissolved companies 
(Ratio): total and by sector of main economic activity (2013) 

Health Killed by 100 road accidents with victims (%, 2013) 
Child mortality rate (2013) 
Road accidents with victims per thousand inhabitants (2013) 
Inhabitants per doctor (%, 2013) 
Inhabitants by personnel employed in health centers (%, 2013) 
Inhabitants per health center and extension (2013) 
Longevity Index (2013) 

Education Students enrolled in pre-primary, primary and secondary schools: total and 
by level of education (2013) 
Students enrolled in higher education (2013) 
Graduates per 100 students enrolled in higher education (2013) 
Public establishments of total establishments (%, 2013) 
Illiteracy rate (CENSOS, 2011) 
Resident population aged 15 and over by highest level of education 
completed - secondary and higher education – (2011) 
Teachers in exercise in pre-primary, primary and secondary schools (2013) 

Leisure and 
social 
interactions 

Cinema: spectators per thousand inhabitants (2013) 
Expenditure of municipalities in culture (103 €, 2011) 
Live performance: spectators per thousand inhabitants (2013) 
Live performance: average number of spectators per session (2013) 
Number of art galleries and other spaces for temporary exhibitions (2013) 
Museums: Total visitors (2013) 
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Physical 
security 

Crimes registered by the police per thousand inhabitants (2013) 
Crimes registered by the police: total and by type of crime (People, 
Patrimony, Life Society, State) (2011) 

Governance Abstention rate in the elections for the Assembly of the Republic (2011) 
Abstention rate in the elections for the Presidency of the Republic (2011) 
Abstention rate in the elections to the Local Administration (2013) 

Environment Burned area (ha, 2013) 
Firefighters (2013) 
Expenditure of municipalities in environment: management and 
environmental protection (103 €, 2013) 
Number of Environmental non-governmental organizations (NGO) (2013) 
Urban waste selectively collected per inhabitant (2013) 

Source: Own elaboration from INE and PORDATA 

 

2.2 Methods 

The following methods were developed to achieve the objectives of this study: 

- Cluster analysis to distinguish rural areas from urban areas; 

- Descriptive statistics to analyse the differences between the clusters identified 

through some variables used to measure Quality of Life; 

- The fuzzy set qualitative comparative analysis; 

- Application of a survey by questionnaire in order to identify the subjective 

component of the Quality of Life Index. 

 

2.2.1 Cluster Analysis and Descriptive Statistics 

In order to classify nuts based on the information used in this study trying to 

differentiate urban from rural areas, we use multivariate analysis. More specifically, 

Cluster Analysis. Given the number of observations, we use the hierarchical method. The 

validation of results was performed by the comparison between the results of different 

cluster methods: Between-groups linkage and the Ward’s, all based on the squared 

Euclidean distance for all variables under analysis. Is important to refer that Cluster 

Analysis is not inferential, so there are no methodological assumptions. Although, is very 

important to perform validation procedures, based on Linear Discriminant Analysis and 

on the ANOVA and R2 methods. 

After obtaining and validating the clusters, is important to classify and understand 

the main areas that compose each one. In this way, we will proceed to the descriptive 

analysis if the obtained groups through mean, standard deviation, median.  

The main goal is to have a better picture for all the variables that are important to 

distinguish the groups. 
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2.2.2 The fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 

In order to achieve the main goal of this research piece of work, we will use a 

methodology based on fuzzy set qualitative comparative analysis.  The main objective of 

this methodology is to account for individual outcomes (or effects, in this case the Quality 

of Life), the patterns (conditions or variables) that cause those outcomes (see, for 

example, Wagemann & Schneider 2010). This qualitative methodology distinguishes 

from the quantitative ones, since its main objective is to evaluate in a qualitative way the 

cause-effect relations between dependent and independent variables.  

As referred by Vis (2012), “fsQCA fits the causes-of-effects approach most 

because this approach aims to reveal the minimal (combinations of) conditions bringing 

about a particular outcome in specific cases.”  

This topic was introduced in the literature by Ragin in 1987, and developed in a 

first way by the same author (Ragin, 2008) and as been mainly used in social sciences 

like Sociologya dn Economics.  

Since we want to study the conditions to have quality of life (QOL), instead of 

making estimations about it, fsQCA seems to be the more adequate methodology and 

approach. In fact, fsQCA does not make a pure cause-effect analysis. Furthermore, 

fsQCA is also able to analyze different combinations of conditions in a problem (Ragin, 

2008). Another important issue is that this methodology is also well suited in cases of few 

or medium sized samples, as we have in this study only 23 observations (see, for example, 

Vis, 2012). 

It is important to refer that fsQCA has the ability to capture the existence of 

necessary and sufficient conditions. Necessary conditions are measured by “consistency”, 

which measures the degree to which each case corresponds to a set-theoretic relationship 

given by a solution. In other words, we want to know which proportion of cases is 

consistent with a given outcome. We use a measure of consistency introduced by Ragin 

(2006), which accounts with penalties severe inconsistencies. To analyze sufficient 

conditions, we use the truth table algorithm (see, for example, Ragin, 2008). This is an 

algorithm that groups causal conditions in core and peripheral causes. 

While in regressions we usually use data directly from the source, in fsQCA we 

need a process called calibration (Ragin 2008). In this calibration process, the researcher 

establishes, for each condition and for the outcome, the fully in set (which means that the 

variable should have the 1 value), the fully out set (0) and also a crossover point (0.5) 



Atas  Proceedings    |    1851

 “Continuum naturale”: Boosting the integration of nature in transition urban/rural areas  P09

ESADR 2016  - VIII Congresso APDEA – II Encontro Lusófono Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural) – 7- 9 Setembro de 2016 

 11 

which mean that the observation in neither in nor out the set. This calibration serves to 

rescale conditions in an interval ranging from 0 to 1. 

The number of fuzzy sets defined could be different. In this study we chose three 

sets for each condition and outcome. The calibration of data was based on a percentile 

approach. According to Ragin (2008), this approach is adequate when we have continuous 

data. The basic intuition behind the calibration is the rescale an interval variable defining 

cutting points: the “fully in” set (1), the “fully out” set (0) and the “neither in nor out” 

crossover point (0.5). As mentioned, since we applied the percentile approach, the “fully 

in” was defined as the 95th percentile, the “fully out” as the 5th percentile and finally, the 

“neither in nor out” point was defined by the 50th percentile. We used the current version 

of the fs/QCA software package (2.5).  

 

2.2.3. Application of a survey by questionnaire  

As has been previously developed, QOL is a comprehensive concept which 

interconnect different approaches. One of these analysis fields corresponds to the 

distinction between the objective and subjective aspects of quality of life. Objective 

aspects are easily perceived by quantitative indicators (as presented in this paper with the 

use of Portuguese Statistics). Other aspects related to the subjective perception that each 

individual have of QOL are, clearly, very different from person to person. Thus, the 

indicators of QOL have different translations, depending on the socio-economic structure 

of population, spatially and temporally contextualized. 

It is considered that the participation of citizens can be the key to citizenship and 

democracy, essential for social consensus and as such essential for improving the quality 

of life. Therefore, and because the methods to be used to support a public participation 

exercise may be different, in this study we opted for the application of a questionnaire 

survey. 

This individual analysis was developed through the collection and assessment of 

opinions or perceptions of each person, that expresses its satisfaction (or dissatisfaction) 

according to its references or standards (implicit or explicit) in terms of well-being and 

living conditions. The diverse domains included in the survey followed the Eurostat and 

OECD guidelines. These spheres include: quality of life, health and wellbeing, crime 

and safety community, culture and social networks, governance decision making 

processes, environment, public transport and, economic wellbeing.  
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As preliminary study and  pre-test of questionnaire, a non-probabilistic 

convenience sampling2 was made as preliminarily study and respondents, residents in 

urban and rural areas, were encouraged to complete the survey online. Fieldwork took 

place between first of June and end of July 2016.  

Completed questionnaires were received from 50 respondents made up of 30 

urban respondents and 20 rural respondents.  

 

3. SOME RESULTS 
3.1. Cluster Analysis and Descriptive Statistics 

The cluster analysis, done with the variables that distinguished the rural from the urban 

areas (Table 1), allowed obtaining the identification of two clusters: 

C1: cluster constituted by the metropolitan areas of Lisbon and Oporto; 

C2: cluster constituted by of all other Portuguese NUTS III. 

This result demonstrates the significantly differences that exists in terms of several 

characteristics studied between these two groups of regions: on one hand, metropolitan 

areas that concentrates the majority of the population, social, productive and recreational 

activities; on the other hand, as opposed, the other regions of the Portuguese inland 

territory characterized by a lower intensity of occupation and activities. 

By the ANOVA test performed for the two clusters, based on the variables 

analysed, it appears that there are no significant differences for the variables Agricultural 

Farms and Urban Waste Collected per capita.  

In the case of Agricultural Farms, the fact that there are no significant differences 

between the two clusters can be explained once the location of the head offices of the 

companies can’t always correspond with the locations of productive activities. In the case 

of the intensity of the waste collected we believe that this is the result of the balance 

provision of infrastructure throughout the country. 

Following, a brief descriptive analysis of some of the variables that allow us the 

measurement of quality of life shows clearly the differences between the identified 

clusters. The next graph (Graph 1) illustrates an example of this context.  

 

Graph 1: Purchasing Power in regions of the Clusters identified 

                                                           
2 The residents in different Portuguese regions was selected because of their convenient accessibility and 
proximity to the researchers. 
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Source: Own Elaboration 

 

Graph 1 shows that the distance between the two clusters considering the variable 

Purchasing Power. Probably, this is one of the most significant variables in the clusters 

distinction once it synthesizes the capacity that the individuals have to acquire a set of 

goods and services. Another example is Longevity Index. The Longevity Index measures 

the weight of the elderly (more than 75 years) throughout the aged population (more than 

65 years). The results show, in general, an aging population in all the country. This 

variable doesn’t distinguish between the previous clusters. This result is due to the fact 

that the factors that explain the aging population (among which we highlight the access 

to health care, and adequate measures of public health policies) are factors that depend 

mainly of the public policy, which is applied homogeneous throughout the country. 

 

3.2. Fuzzy set QCA 

We start our analysis by testing whether which causal conditions, and their 

negations, can be considered a necessary condition for the NUTS III Quality of Life. We 

must remember that we used Purchasing Power as a proxy to the Quality of Life index. 
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No conditions exceed the threshold of 0.8, which is considered as the minimum level of 

consistency for solutions to be accepted (see, for example, Fiss, 2011). In this case we 

must conclude that, probably, none of our conditions (or respective negation) is as itself 

a necessary condition for the Quality of Life proxy used in this study. Somehow these 

results are surprising, since according to the theory, the QOL as several determinants, that 

must be considered necessary to achieve such outcome.  

In this sense, a multi-dimensional approach is advantageous when measuring and 

predicting QOL (Bramston et al., 2005; Matarrita-Cascante, 2010; Perry & Felce, 1995;), 

using different dimensions that can vary across life areas as well as between levels that 

are individually-based through more expansive place-based levels. While determinants 

related to QOL have been investigated at both the individual and community levels, 

results have been somewhat inconsistent in determining the impact that community 

factors have on how one perceives his own QOL (Bramston et al., 2002; Butler & 

Ciarrochi, 2007). According to Goudy (1990), some ideal social dimensions across 

territories influences the perception of residents' QOL – higher community attachment; 

higher ratings of local services and opportunities; and higher QOL evaluations are all 

related to positive social dimension ratings in communities. Marans (2002, 2012) 

concludes there is considerable evidence to show that “place” matters when it comes to 

QOL and help us to understand the meaning of QOL and how it might be measured.  

The inclusion of community in addition to individual factors continues to warrant 

further consideration in the study of QOL. Bramston et al. (2002) state that the importance 

of empirically demonstrating the causal impact of specific determinants on subjective 

QOL cannot be underestimated, particularly variables related to individuals, to increase 

the understanding of QOL. Considerations need to be made of area size, time frame of 

data collection, population composition, life composition domains, use of objective and 

subjective measures as indicators, measurement scales, inclusion of key decision makers, 

function of QOL model, population distributions, and residential distance impact when 

studying QOL (Michalos, 1996). Greater analysis and evaluation of major factors for 

QOL and of indices for predicting increases in satisfaction are of great benefit for 

continued research in QOL research across all fields of study. Multiple factors contribute 

to the overall satisfaction levels of perceived QOL. Individual residential satisfaction, 

territorial area and community support are hypothesized in the current study, each having 

an impact on how one is to be satisfied with perceived QOL.  
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The higher one’s satisfaction with those factors, the higher satisfaction with QOL 

will be perceived. Our proposal seeks to contribute to this.  

Besides necessary conditions, fsQCA also identifies the sufficient conditions to a 

referred outcome, i.e., those conditions that, when verified, will imply that an outcome 

will always be obtained. The results of those conditions are presented in Table 3. 

 

Table 3. Sufficient conditions to Quality of Life (QOL) 
Intermediate solution Raw 

coverage 

Unique 

coverage 

Consistency 

~fs_txanalfabeti*~fs_areaardida*ruralvsurbano 0.526271 0.140396     0.897210 

fs_longevidade*fs_residuos*~ruralvsurbano                       0.124892     0.124892     1.000000 

fs_longevidade*~fs_areaardida*ruralvsurbano                     0.491817     0.175711     0.758300 

fs_sociedadestotal*~fs_txanalfabeti*fs_residuos*ruralvsurbano      0.343669     0.029285     0.832985 

Solution coverage: 0.856159 

Solution consistency: 0.765204 

Source: Own elaboration 

 

 Note that total coverage, referring to the joint importance of all causal paths, is 

0.8561, indicating that the greatest part of the outcome is covered by the causal paths 

indicated. The raw coverage ranges from 0.1248 to 0.52621. Although, some conditions 

have unique coverage levels near to zero. 

According to the results obtained, the absence of Illiteracy, the absence of Burned 

Area and the fact to live in the rural area are jointly, sufficient conditions to the quality 

of life, and with a unique coverage of 0.14039, is one of the most important sufficient 

conditions. Important also to refer the joint conditions of Longevity, the absence of 

Burned Area and to live in a rural area, present a unique coverage of 0.1757. 

Instead of having a unique coverage very small (0.0292) we believe that the combination 

of the Total Companies with the absence of Illiteracy, the Waste selectively collected and 

to live in a rural area still significant and make sense in the point of view of the literature 

about quality of life and the definition of rural and urban areas. 

This is an important conclusion, because political makers should give more 

attention to the conditions that are really important to the population feel the quality of 

life somehow.  

The analysis of the preliminary study of resident’s perceptions in several quality 

of life domains displayed the results presented in Table 4.  
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Table 4. Quality of Life (QOL) individual’s perceptions 
Dimensions Results 

Quality of life 80% Positively; 20% good and increasing 

Health and wellbeing  85% excelente (Rural); 65% Good (Urban) 

Crime and safety Undesirable problems (49% Urban; 35% (Rural) 

Unsafe (71% Urban; 86%Rural) 

Society, culture and identity Feel sense of community (76% Rural; 35% Urban) 

Online network (60% Facebook) 

Felt isolation and loneliness (58% Urban; 65% Rural) 

Trust people (65% Rural; 49% Urban) 

Greater cultural diversity positive impact (54% Rural; 75% Urban) 

Local governance  Reasonably participation (60% Urban; 71% Rural) 

Life style Use of public transport (88% Urban areas; 21% Rural areas) 

Employment full time (65% Rural; 53% Urban) 

Part-time work (22% Urban; 15% Rural) 

Economic wellbeing (10% Urban; 8% Rural) 

Overall QOL perception Very Good (58% Urban; 77% Rural); Very Bad (12% Urban; 6% Rural) 

Source: Own elaboration 
 

The majority (80%) of respondents living in the urban and rural areas rate their 

overall quality of life positively, having pride in look and feel of city/local area with 20% 

rating it as good and say their quality of life has increased compared with twelve months 

ago.  

Considering overall health, eight in ten (85%) of the respondents living in the rural 

areas and six in ten (65%) in urban areas rate their health and wellbeing as excellent and 

good, respectively. The frequency of doing physical activity is higher in urban residents 

than in rural areas. Just under half (48%) of the respondents living in the urban areas say 

they undertake physical activity three or more days a week. In general respondents rate 

themselves as having a positive emotional wellbeing and are happy (52%). Only two in 

ten respondents in urban areas are regularly experiencing stress that has a negative impact 

on them.  

Resident’s perceptions of crime and other undesirable problems (sense of safety), 

half (49%) of the respondents living in the urban areas view vandalism, car theft or 

damage and presence of unsafe people as problems within their area over the last twelve 

months. In rural areas this proportion is low (35%). The majority (86%) of rural 
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respondents feel safe in their home during the day and the dark, with around three in ten 

(29%) feeling unsafe in their home after dark.  

Three quarters (76%) of respondents living in the rural areas agree it is important 

to feel a sense of community with the people in their local neighbourhood and agree also 

that they actually feel a sense of community with others in their local neighbourhood. On 

urban areas this proportion is only 35%. The most frequently mentioned reason for a lack 

of sense of community is a busy life. The majority (60%) used online network through 

websites such as Facebook and Twitter and, within the last 12 months, 58% in urban areas 

and 65% in rural areas, despite the positive contact with people in their neighbourhood, 

felted isolated or lonely. Nearly two thirds (65%) of respondents in rural areas and 49% 

in urban areas say that can trust people and, over half (54%) of respondents in rural areas 

and three quarters (75%) in urban areas feel that greater cultural diversity (lifestyles and 

cultures from different countries) makes their region a better place to live. 

Respondents in both areas agree they understand the governance decision making 

process and they have confidence that the local government makes decisions in the best 

interests of their region. Just over half (60%) in urban areas and more (71%) in rural areas 

participate reasonably in local governance decision making processes. 

Lifestyle domain include built and natural environment, transport and economic 

wellbeing (employment status). 

. Over three quarters (79%) in both areas agree that their city/local area is a great 

place to live. The most frequently mentioned reasons given by those who feel a sense of 

pride are a good overall lifestyle (no stress, overall beautiful environmental landscape, 

the existence of parks, green open spaces or gardens). The three most frequently 

mentioned reasons for those who do not feel their residence’s area as a good place to live 

are issues with transport system, labour stability and crime and safety issues.  

The majority (79%) of respondents living in rural areas reported that their main 

form of transport is a car or van. The frequency of use of public transport is higher in 

urban areas (88%) than in rural areas (21%). Concerning the perceptions of public 

transport, just over four in ten (42%) respondents living in urban areas agree that public 

transport is affordable.  

Regarding employment status, over half (65%) in rural areas or just half (53%) in 

urban areas are employed full time and 22% (urban areas) and 15% (rural areas) are in 

part-time work. Both groups are satisfied with the balance between work and other 

aspects of life and agree that their housing costs aren’t affordable. Thus, they need extra 
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respondents feel safe in their home during the day and the dark, with around three in ten 

(29%) feeling unsafe in their home after dark.  

Three quarters (76%) of respondents living in the rural areas agree it is important 

to feel a sense of community with the people in their local neighbourhood and agree also 

that they actually feel a sense of community with others in their local neighbourhood. On 

urban areas this proportion is only 35%. The most frequently mentioned reason for a lack 

of sense of community is a busy life. The majority (60%) used online network through 

websites such as Facebook and Twitter and, within the last 12 months, 58% in urban areas 

and 65% in rural areas, despite the positive contact with people in their neighbourhood, 

felted isolated or lonely. Nearly two thirds (65%) of respondents in rural areas and 49% 

in urban areas say that can trust people and, over half (54%) of respondents in rural areas 

and three quarters (75%) in urban areas feel that greater cultural diversity (lifestyles and 

cultures from different countries) makes their region a better place to live. 

Respondents in both areas agree they understand the governance decision making 

process and they have confidence that the local government makes decisions in the best 

interests of their region. Just over half (60%) in urban areas and more (71%) in rural areas 

participate reasonably in local governance decision making processes. 

Lifestyle domain include built and natural environment, transport and economic 

wellbeing (employment status). 

. Over three quarters (79%) in both areas agree that their city/local area is a great 

place to live. The most frequently mentioned reasons given by those who feel a sense of 

pride are a good overall lifestyle (no stress, overall beautiful environmental landscape, 

the existence of parks, green open spaces or gardens). The three most frequently 

mentioned reasons for those who do not feel their residence’s area as a good place to live 

are issues with transport system, labour stability and crime and safety issues.  

The majority (79%) of respondents living in rural areas reported that their main 

form of transport is a car or van. The frequency of use of public transport is higher in 

urban areas (88%) than in rural areas (21%). Concerning the perceptions of public 

transport, just over four in ten (42%) respondents living in urban areas agree that public 

transport is affordable.  

Regarding employment status, over half (65%) in rural areas or just half (53%) in 

urban areas are employed full time and 22% (urban areas) and 15% (rural areas) are in 

part-time work. Both groups are satisfied with the balance between work and other 

aspects of life and agree that their housing costs aren’t affordable. Thus, they need extra 
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work and ability to cover costs of family everyday needs. Only one in ten (10%) 

respondents living in urban areas and less than one in rural areas (8%) say they have more 

than enough money.  

The overall QOL is perceived as very good in just over half of urban area (58%) 

and in more than three quarters in rural areas (77%) and is seen as very bad in both areas 

(12% and 6%, respectively in urban areas and rural areas). 

 

FINAL REMARKS 
This study aims, using a multi-method approach, to distinguish the urban and rural 

areas in Portugal, based on the NUTS III regions, analyse some variables related to the 

measurement of QOL in the both territories and identify the main reasons (through 

variables) why these territories are chosen by individuals as places where it is possible to 

enjoy a good level of QOL.  

Until now, primary information was obtained by a preliminary study and pre test 

of the survey questionnaire applied to a convenience sample of the rural and urban 

population. Secondary data and information, related with the distinction between rural 

and urban and the attributes of the concept of QOL, was collected on the official 

Portuguese statistics (INE and PORDATA).  

The methods applied to obtain the intended results were the follows: cluster 

analysis to distinguish rural from urban areas; descriptive statistics to analyse the 

differences between the clusters identified, through some variables used to measure QOL; 

the fuzzy set qualitative comparative analysis to identify the main variables related with 

a higher level of QOL and an application of a preliminary survey by questionnaire in 

order to identify the subjective component of the QOL Index. 

The application of cluster analysis, done with the variables that distinguished the 

rural from the urban areas created two clusters: 

C1: cluster constituted by the metropolitan areas of Lisbon and Oporto; 

C2: cluster constituted by of all other Portuguese NUTS III. 

This result shows the huge differences that exists between these clusters 

(metropolitan areas where it concentrates the majority of the population, social, 

productive and recreational activities as opposed the other Portuguese regions 

characterized by a lower intensity of occupation and activities) as well as the fact that 

almost the country, be it north or south, coast or inland, do not show significant 
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differences in occupation and usage. The descriptive analysis confirms clearly the 

differences between the identified clusters presenting metropolitan areas, for most of the 

variables used, levels corresponding to more dynamic population, economic activity, 

social and QOL.  

According to the fsQCA results obtained, the absence of Illiteracy, the absence of 

Burned area, the Longevity Index, the Total Companies, the Waste selectively collected 

and the fact to live in the rural area are the main variables which, in several simulations, 

arise as sufficient conditions to the quality of life. These results suggest that the QOL 

(which the proxy is Purchasing Power) results from the combination of factors associated 

with higher density (low levels of illiteracy, absence of burned areas, Total Companies, 

Waste selectively collected) with others that preserve the rural characteristics (Longevity 

Index and Live in a rural area). 

Despite the preliminarily character of the QOL resident’s perception survey, the 

study contributes to increase the perception of quality of life by the different residents in 

their respective territory, emphasizing the subjective dimension of the concept (the 

available studies generally measure quality of life through objective statistical indicators). 

This is an important asset, once public policy measures should go beyond statistical data 

and methods and take into account the individual perceptions as well as the different 

characteristics of the different regions (place based policy), in order to improve quality 

of life.  
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RESUMO  
Como se poderá melhorar a imagem do agricultor e da atividade agrícola nos territórios 
rurais e na sociedade em geral? 
Para dar resposta a este problema foi realizado um estudo num território do Alentejo 
(Portugal) e num território do centro de França com os seguintes objetivos: i) Conhecer a 
perceção de população urbana e rural sobre a profissão de agricultor; ii) Conhecer a 
perceção dos jovens agricultores sobre o desenvolvimento sustentável; iii) Encontrar 
ameaças e oportunidades para o desenvolvimento da atividade dos agricultores, e iv) 
Elaborar um plano de ação conjunto para prestigiar e melhorar a representação social da 
profissão de agricultor e da atividade agrícola. 
Para atingir estes objetivos recorreu-se à análise bibliográfica, e à aplicação de entrevistas 
e questionários a uma amostra de conveniência, o que resultou no conhecimento das 
características dos agricultores e da atividade agrícola nos dois territórios, e no 
conhecimento de questões específicas relacionadas nomeadamente com: i) perceção 
sobre o desenvolvimento durável, ii) auto-avaliação da exploração agrícola, iii) perceção 
(por parte de uma amostra da população) dos agricultores e da agricultura e iv) perspetivas 
futuras no enquadramento do Quadro Estratégico Comum 2020. 
Os resultados da pesquisa são apresentados através dos seguintes pontos: i) Introdução; 
ii) Metodologia; iii) Apresentação do projeto; iv) Análise comparativa da perceção dos 
diferentes atores, v) Que novas perspetivas para o caso do Alentejo?, e vi) Considerações 
finais e Conclusões.  
 
Palavras-chave: Agricultura; Agricultores; GAL Terras Dentro; GAL Beauce et 

Gâtinais. 
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INTRODUÇÃO 

Até meados do século XX (cerca dos anos sessenta) a agricultura foi em muitos países da 

Europa o sector da economia com mais relevância, devido ao nº de trabalhadores que 

empregava e ao contributo para a subsistência dessa parte da população para além do 

contributo para o ordenamento da paisagem. 

Esta relevância é assumida pela CEE primeiro (e pela UE depois) com a implementação 

da PAC, instrumento através do qual se procurou responder aos desafios enfrentados 

pelos agricultores e pelo sector. 

As diversas reestruturações / orientações mostram a complexidade que carateriza este 

sector e as preocupações com que se defrontam aqueles que a ele se encontram ligados, 

uma das quais consiste em perceber como se poderá melhorar a imagem do agricultor e 

da atividade agrícola nos territórios rurais e na sociedade em geral? 

É a resposta à questão que preocupa responsáveis pelo sector, empresários agrícolas, e 

responsáveis por associações com ligações ao sector, e à qual duas associações 

localizadas em meio rural (uma num território do Alentejo em Portugal e outra num 

território do centro de França, se propuseram abordar, tendo para o efeito promovido um 

estudo com os seguintes objetivos: i) Conhecer a perceção de população urbana e rural 

sobre a profissão de agricultor; ii) Conhecer a perceção dos jovens agricultores sobre o 

desenvolvimento sustentável; iii) Encontrar ameaças e oportunidades para o 

desenvolvimento da atividade dos agricultores, e iv) Elaborar um plano de ação conjunto 

para prestigiar e melhorar a representação social da profissão de agricultor e da atividade 

agrícola. 

Os resultados da pesquisa e o percurso adotado são os que se descreve seguidamente.  

Assim, no próximo ponto consta a metodologia adotada no estudo, onde se descreve os 

procedimentos utilizados para dar cumprimento às questões indutoras do estudo, acima 

referidas.  

Segue-se a apresentação do projeto, de forma a proporcionar ao leitor o conhecimento 

sobre a fundamentação, fases, intervenientes, e operacionalização da iniciativa e produtos 

concretizados. 

A análise comparativa da perceção dos diferentes atores, é o ponto subsequente onde 

consta a resposta às questões que motivaram o trabalho, e onde sobre esta questão 
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constam por conseguinte as opiniões de agricultores, estudantes de escolas profissionais, 

de instituições de ensino superior, e opiniões de autarcas.   

Verificando-se que subsistem preocupações quanto ao que espera os agricultores e a 

agricultura no atual ciclo de programação da União Europeia, os autores inserem um 

ponto intitulado “Que novas perspetivas para o caso do Alentejo?” Onde são abordadas 

as linhas orientadoras e os desígnios estabelecidos aos diversos níveis de intervenção da 

UE (desde o nível mais abrangente ao regional e territorial, neste caso para o local onde 

decorreu o estudo em Portugal).   

Nas Considerações finais e Conclusões, os autores relembram sucintamente o conteúdo 

dos pontos expostos e adicionam algumas adendas que refletem as reflexões suscitadas 

pela leitura do texto.      
 

1. METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados para atingir os objetivos traçados foram os que seguidamente 

se descreve: 

Uma aplicação inicial de pré-testes, visando apurar a validade dos inquéritos elaborados 

para recolha da informação provocada;  

Seleção e análise de bibliografia impressa e disponível na internet sobre as Zonas de 

Intervenção da Terras Dentro e do Grupo de Ação Local Beauce et Gâtinais, sobre a 

agricultura de Portugal e França em geral, e, sobre a agricultura alentejana e do Pays 

Beauce Gâtinais en Pithiverais em particular;  

Envio em Portugal de 157 questionários conforme segue: i) A jovens agricultores, e 

agricultores seniores (indicados pela Terras Dentro e por Associações de Agricultores), 

tendo sido enviados 50 questionários dos quais, e obtidas 24 respostas, incluindo 2 

respostas de dirigentes associativos, e ii) A estudantes de estabelecimentos de ensino 

superior e de escolas profissionais situadas na orla ou na ZI da ATD, enviados 107 

questionários, tendo sido obtidas 87 respostas válidas. 

Aplicação em França de 197 questionários distribuídos da forma seguinte: i) Jovens 

agricultores (30 questionários), e agricultores seniores (também 30 questionários); ii) 

População (50 questionários), e iii) Estudantes de estabelecimentos de ensino superior e 

de escolas profissionais situadas na orla ou na ZI do GAL Beauce et Gâtinais, tendo sido 

obtidas 90 respostas válidas. 
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A informação obtida através dos inquéritos aplicados aos respondentes acima referidos, 

foi objeto em França de tratamento com o software Sphinx, e em Portugal mediante 

recurso ao programa Excel e ao programa SPSS, tendo sido utilizadas medidas descritivas 

para concretização da análise dos dados coligidos. Complementarmente, foi aplicada em 

ambos os países a análise de conteúdo categorial temática às respostas obtidas através de 

perguntas abertas tendo, para o efeito, a equipa elaborado categorias adequadas, na 

sequência de uma leitura sobre os enunciados expendidos pelos respondentes. 
 

2. A ORIGEM E CARATERIZAÇÃO DO PROJETO 
2.1. A Origem 

Durante a vigência do Programa Leader + (no âmbito do vector 2) a “Associação GAL 

Beauce e Gâtinais” encetou uma parceria com a Terras Dentro no projecto de cooperação 

“Alentejo e Beauce Gâtinais, Terras de Cultura e de Saber Fazer”.  

No âmbito daquele projeto realizaram-se atividades ligadas ao sector agrícola com o 

envolvimento de agricultores da Zona de Intervenção da Terras Dentro as quais 

culminaram com um colóquio em França, em 2008, que contou com a participação de 

parceiros do Alentejo, e cujas conclusões apontaram para a necessidade de continuar o 

aprofundamento da parceria entre os dois territórios, em torno da temática da agricultura 

em geral, e das técnicas culturais, e em particular da imagem da profissão e dos 

agricultores junto da sociedade. 

Daqui decorreu um conhecimento mútuo entre representantes da Terras Dentro e da 

Associação GAL Beauce e Gâtinais bem como de parceiros de ambos os países 

(nomeadamente associações de agricultores dos dois territórios), fruto de várias 

deslocações entre zonas de intervenção, o que deixava caminho aberto para novas 

iniciativas de interesse comum.  

O passado próximo do projeto que veio a ser posteriormente implementado remonta 

portanto a 2007/2008, anos em que ocorreram os seguintes factos: i) Primeira cooperação 

transnacional entre Pithiverais e o Alentejo no âmbito de financiamentos ao abrigo do 

vetor 2 do Programa LEADER +; ii) Iniciativa de Pithiverais que se concretizou na 

coorganização do Seminário «Terras de trigo, terras de pão» em Junho de 2008 em 

Ondreville-sur-Essonne, e iii) Manifestação da motivação comum de dar continuidade à 

cooperação entre entidades de ambas as regiões.   
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Resultou então a vontade de apresentação de uma candidatura por parte da Terras Dentro 

e de recolha de financiamento por parte da Associação GAL Beauce e Gâtinais, que 

permitisse dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, e que teve como mote 

o tema “A imagem do agricultor na sociedade actual. Um estudo comparado Alentejo 

(Portugal) / Beauce e Gâtinais (França), tendo por base as seguintes preocupações e 

situações comuns: i) A necessidade de tornar a agricultura atrativa (associada à 

necessidade de mão de obra, e à dificuldade em atrair os jovens em ofícios cuja imagem 

está degradada); ii) Uma baixa taxa de instalações e de transferência das explorações 

agrícolas (pois a instalação de novos agricultores não repõe o n.º de reformados, e as 

terras são compradas por agricultores já instalados), e iii) O aumento da pressão sobre as 

terras (uma vez que se constata em França haver mais 3,9 % de recém chegados ao 

Pithiverais, o que está relacionado com a abertura da A19, e em Portugal a compra de 

terras pelos espanhóis: especulação imobiliária). 

2.2.Caraterização do projeto “Nova imagem para novos agricultores” 

Dos contatos exploratórios havidos entre responsáveis pelas organizações envolvidas, 

foram então propostos os seguintes sub-temas: i) Como melhorar a imagem do agricultor 

e da atividade agrícola no meio rural e no meio urbano de modo a captar novos 

empreendedores para a atividade agrícola, e ii) Como apoiar a fixação de jovens 

agricultores. 

Subjacente a estas preocupações, foi delineado um enquadramento caraterizado por: 

 O contexto social: o agricultor como guardião dos campos, da paisagem e do meio 

ambiente rural; o agricultor como “fixador” de população em meio rural; 

 O contexto ambiental: o agricultor como “amigo” do território; as restrições legais 

sobre técnicas culturais e utilização de produtos químicos; os cadernos de encargos 

apresentados pelo lado da procura de produtos agrícolas; 

 O triplo desafio para os agricultores: i) a inserção e o reconhecimento da sua 

profissão na sociedade; ii) as respostas no plano ecofitosanitário, e iii) como vender 

os produtos abaixo do seu custo de produção. 

Às considerações anteriores seguiu-se o delineamento de objetivos, trabalho que se 

traduziu nos seguintes enunciados: 
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Objetivo geral 

Melhorar a imagem do agricultor e da atividade agrícola no território rural e na 
sociedade em geral. 

Objetivos específicos: 

- Conhecer a perceção do público urbano e rural sobre a profissão de agricultor, em 
especial os jovens; 
- Conhecer a perceção que os jovens agricultores têm do desenvolvimento sustentável 
e dos constrangimentos que isso envolve; 
- Conhecer os calendários das culturas cerealíferas dos dois territórios; 
- Encontrar ameaças e oportunidades para o desenvolvimento da atividade dos 
agricultores; 
- Comparar as estruturas de formação agrícola dos dois territórios; 
- Comparar as realidades dos dois territórios no que respeita aos percursos de instalação 
de novos agricultores; 
- Capitalizar as experiências e competências do GAL português e da OGL francês e 
dos seus parceiros no território, ligados à temática do projeto;  
- Implicar a população escolar neste estudo comparado; 
- Estudar o potencial da “Rota do Trigo” (conjunto de eventos existente no território 
do OGL) para melhorar a imagem do agricultor e da agricultura; 
- Estudar a realização de uma experiência piloto do género “Rota do Trigo” no território 
de intervenção; 
- Elaborar um plano de ação conjunto para prestigiar e melhorar a representação social 
da profissão de agricultor e da atividade agrícola de forma a captar novos 
empreendedores nesta área nos dois territórios. 

 

Para atingir estes objetivos foram então traçadas as atividades (e definidos os produtos da 

cooperação) conforme discriminado abaixo:  

Atividades 

 1- Estudo comparado sobre a perceção/imagem da profissão do agricultor nos dois 
territórios e a realidade da atividade agrícola existente. 
 2- Dois workshops dirigidos aos agricultores e aos formadores de opinião dos dois 
territórios. 
 3- Colóquio final de debate e apresentação/ discussão do projeto. 
 4- Realização de um DVD bilingue sobre as atividades agrícolas nos dois territórios. 
 5- Realização de uma experiência “Rota do Trigo” no Alentejo. 

 

Os parceiros que integraram o projeto em França e Portugal são identificados abaixo:  

França Portugal 
• JA de Pithiverais  
• GAL BG/Pays BGP  
• AgroPithiviers-BGC  
• Universidade de Orleans  

 

• AJASUL  Alentejo  
• GAL Terras Dentro  
• Universidade de Évora  
• CISA-AS: Centro de Investigação de Sociologia 

e de Antropologia Augusto da Silva  
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Os territórios onde o projeto decorreu em ambos os países, são sucintamente 

caracterizados como se segue.  

França 
O celeiro» de França Beauce 

Portugal 
«O celeiro» de Portugal Alentejo 

 Território do GAL Beauce Gâtinais 
(Pithiverais): 

 67 137 habitantes / 1 322 km² ; 
 Cereais: 86 % de valor acrescentado 
 Beterrabas, legumes, batatas, cebolas; 
 Setor animal: vacas leiteiras em 

Gâtinais  

 

 Território do GAL Terras Dentro:  
 27 632 habitantes / 2 373 Km2 ; 
 Produção de trigo: 89 % da produção 

agrícola regional 
 Alentejo: 40 % da produção total de 

cereais de Portugal 
 Mais também: Cortiça, vinho, 

forragem, azeite; 
 Setor animal: bovinos, ovinos e 

suínos 

 

3. ANÁLISE COMPARATIVA DA PERCEÇÃO DOS DIFERENTES 
ATORES 

Relembre-se que, com o presente estudo se pretende carrear algumas pistas para a 

reflexão sobre a atual imagem e a realidade da profissão de agricultor, bem como sobre a 

sua possível evolução nos próximos anos. 

Temas como a utilização dos produtos fitossanitários, as técnicas de trabalho dos solos e 

a organização da produção encontram-se entre os que se devem necessariamente adaptar 

para responder aos desafios futuros, o que requer uma análise e um debate aprofundados. 

Para além destes, outros temas como a mudança climática, o esgotamento dos recursos 

fósseis mas também os desafios ambientais (proteção da biodiversidade, luta contra as 

poluições…), e a utilização de produtos sanitários requerem uma mudança de modelo 

relacionado com a sustentabilidade.  

Acresce que é de considerar que a exploração agrícola é hoje uma empresa como qualquer 

outra, o que implica uma gestão económica e financeira exigente, num contexto em que 

o sistema de cultura intensivo, baseado na procura de altos rendimentos e portanto 

consumidor de inputs, lançado no pós-guerra, ainda é o modelo dominante em França, 

havendo no entanto outras vias que mostram serem viáveis distintos modos de produção 

como a agricultura integrada, a agricultura ponderada ou ainda a biológica. 

O exposto suscita algumas questões, como sejam: Como melhorar a imagem do agricultor 

e da atividade agrícola em meio rural urbano para atrair novos empreendedores para esta 
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atividade? Como ajudar à instalação de jovens agricultores e à “fixação” da sua atividade 

no território? Como são eles vistos pela população local? Que futuro para os jovens 

agricultores? Qual é a sua visão do seu futuro, como são eles vistos e como pensam que 

são vistos pela população local? 

Em conformidade com estas questões, apresentaremos seguidamente, os resultados no 

que incide essencialmente sobre os tópicos abaixo referenciados, obtidos em cada um dos 

dois países onde decorreu o estudo. 

 

3.1. PORTUGAL 

Neste país, há a destacar a informação disponível e provocada exposta nos parágrafos 

subsequentes. 

 Abordagem da Exploração Agrícola 

A título introdutório refira-se que os solos da Zona de Intervenção da Terras Dentro são 

heterogéneos, sendo o solo pardo, o mais referido pelos 22 agricultores entrevistados 

acerca deste tópico, residindo a maior parte destes fora das respetivas explorações 

agrícolas, cujas dimensões variam entre os 100ha e os 1300ha, incidindo alguma pressão 

imobiliária apenas sobre uma destas propriedades fundiárias.  

A maior parte dessas explorações agrícolas são propriedade dos próprios agricultores, 

sendo estas na quase totalidade herança de família. 

Dos inquiridos, somente 3 referiram que possuem drenagem nas suas explorações, e na 

generalidade efetuada numa pequena parcela das respetivas explorações. No que se refere 

à prática da irrigação, são 8 os que a realizam, e 14 os que não realizam. 

Já 19 dos entrevistados informaram que produzem vegetais, com rotação de culturas, 

sendo a maioria aveia, milho e trigo, mas também em menor quantidade cevada e girassol, 

e 18 mencionaram que produzem fenos para alimentação dos seus próprios animais, uma 

vez que também têm produção animal nas suas explorações agrícolas, destes apenas 1 

referiu que não possui gado na sua exploração, enquanto os restantes criam 

essencialmente vacas aleitantes, seguindo-se a criação de ovinos.  

Foram em número de 11 os agricultores que indicaram praticar a agricultura biológica, 

enquanto que 6 utilizam a proteção integrada, e 5 ainda praticam outros tipos de 

agricultura. 
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Quanto ao número de trabalhadores a tempo inteiro que laboram nas explorações 

agrícolas varia entre 1 e 8 pessoas, verificando-se que na generalidade, são os próprios 

donos das explorações que trabalham nas propriedades, sendo porém alguns dos 

agricultores profissionalmente pluriactivos. 

Nas explorações abrangidas pelo estudo, a maioria (19 explorações) acolhe edifícios, 

sendo esses edifícios utilizados essencialmente para armazenamento do material agrícola, 

sendo que 17 dos edifícios se encontram conservados em bom estado, mas somente 2 são 

suficientes para os agricultores que responderam. 

Em 11 explorações os materiais e os equipamentos agrícolas encontram-se em bom 

estado, em 8 os equipamentos estão funcionais, e em 3 os materiais e equipamentos 

podem ser considerados suficientes. 

 Perceção do Desenvolvimento Durável / Agricultura Sustentável 

A maioria dos 10 agricultores inquiridos sobre o tema em causa encontra-se na faixa etária 

que vai dos 25 aos 35 anos, dos quais 3 têm formação inicial e 7 formação contínua. 

Sobre as preferências porque optaram pela atual profissão referiram que são 

essencialmente as seguintes: Trabalho ao ar livre (9), Seguir atividade \ negócio de família 

(4) e Trabalhar a terra (3). 

As explorações agrícolas que se encontram na posse destes jovens agricultores, são 

herança de família, sendo que em todos os casos há familiares a colaborarem em 

atividades nessas explorações. 

São os pais dos jovens agricultores os que mais cooperam nas atividades das explorações 

agrícolas, participando no total em 24 atividades, nomeadamente na pecuária (8), na 

colheita (7) e na sementeira (7). Já em atividades administrativas colaboram 2 pais dos 

jovens agricultores, enquanto que as mães (4) têm uma maior colaboração nesta área. 

Os 10 respondentes referiram que têm refletido sobre o impacto da agricultura no 

ambiente, conforme segue: a maior parte (5) com um nível de interesse médio (nível três), 

4 jovens agricultores com um nível de interesse suficientemente forte (nível quatro), e 1 

com o nível máximo de interesse em relação ao meio ambiente, tendo todos aduzido que 

tal se deve a terem-lhe sido legalmente exigidas boas práticas agrícolas (7) ou, porque 

tomaram consciência do problema durante o respetivo percurso escolar (6). 

Daí que a maior parte dos jovens agricultores (7) tenha aderido a uma associação para 

fazer face às preocupações com que se depararam relativamente ao ambiente, enquanto 
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alguns deles (4), procuraram informação através dos meios que tinham ao dispor, sobre 

as respostas referentes às questões ambientais nas suas explorações agrícolas, sendo que 

as principais preocupações mencionadas foram as seguintes: Erosão (7), Biodiversidade 

(7) e, Uso de produtos fitossanitários (6). 

Ainda uma parte significativa dos jovens agricultores (6), considera que as práticas 

ambientais adotadas prejudicam medianamente a produtividade das explorações, e 

prejudicam medianamente a rentabilidade da exploração.  

Sobre os trunfos que favorecem a agricultura atual consistem para a maior parte dos 

jovens (5) no facto de os solos da zona serem férteis, e para um número quase igual (4) 

como grande trunfo, o facto dos agricultores serem instruídos. Já para 3 jovens 

agricultores, o trunfo por eles referido consiste nas associações fortes na área das 

explorações bem como o tecido agrícola ainda muito presente nesta região. 

Quanto aos constrangimentos mais apontados pelos jovens agricultores, são os mercados 

agrícolas diminutos (6), sendo também referida a insuficiente circulação de informações 

aos agricultores (5) e as diminutas oportunidades dos jovens para se instalarem como 

agricultores. Foi ainda mencionada, por 3 jovens agricultores, a pesada regulamentação 

que os constrange.   

Relativamente às principais preocupações demonstradas por 7 jovens agricultores foram 

mencionadas as dificuldades de financiamento, enquanto 4 mencionaram as preocupações 

referentes à falta de mão-de-obra e à falta de informação sobre as perspetivas mesmo a 

curto prazo para os agricultores. 

 Auto-Avaliação da Exploração Agrícola 

O conjunto de 12 agricultores entrevistados sobre este tema situa-se no que se refere às 

respetivas idades nos intervalos de 41 a 55 anos e, 55 ou mais anos, dos quais 3 têm 

formação inicial e 9 formação contínua, enquanto 7 dos 12 agricultores referiram ter 

seguido um percurso de ensino \ formação que os capacitou como agricultores, e 5 não 

efetuaram qualquer formação na área da agrícola. Dos agricultores com mais de 55 anos 

2 têm formação de ensino médio agrícola, e 4 obtiveram curso superior universitário, nas 

áreas de Engenharia Zootécnica (2), Medicina Veterinária (1) e Engenharia Agro-

Alimentar (1).  

O que os respondentes maioritariamente mais gostam na sua profissão é o facto de o 

trabalho decorrer na sua quase totalidade ao ar livre. Também poderem acompanhar as 
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culturas agrícolas é um outro fator que pesa na escolha dos agricultores (7), e ainda 

trabalhar a terra, e ser patrão de si próprio, vêm logo a seguir com 6 agricultores a 

escolherem estas opções, com igual valorização.  

Também a maior parte dos agricultores entrevistados (10) referiu que esta profissão foi a 

sua primeira escolha, e que a principal causa que os levou a optarem por essa profissão 

foi sem dúvida, a influência de familiares próximos, proprietários de explorações 

agrícolas. 

Ainda a maior parte dos agricultores entrevistados exerce esta profissão há mais de 35 

anos, podendo afirmar-se que este é um negócio de família que vai transitando de pais 

para filhos, e que conta com a colaboração de familiares em atividades das explorações, 

porque gostam de trabalhar na exploração e porque contribuem para melhoria do 

rendimento da própria exploração, uma vez que se todos colaborarem, os rendimentos são 

mais elevados. 

São os filhos dos agricultores aqueles que mais cooperam nas atividades das explorações 

agrícolas, contribuindo em 18 atividades, participam essencialmente na colheita (5) e na 

sementeira (6). Em 3 explorações também participam nas atividades administrativas. As 

esposas (4) dos agricultores participam nas atividades administrativas.  

A comunicação entre os agricultores é considerada muito importante por todos eles, que 

também participam em eventos ligados à agricultura, partilhando e adquirindo 

experiencias importantes para as práticas agrícolas. 

A maior parte (8) dos respondentes recebe apoio para conhecer a viabilidade das 

respetivas explorações, enquanto 4 agricultores não recebem qualquer apoio com esta 

finalidade, por terem alguma formação prática, ou porque têm a quem recorrer, 

nomeadamente familiares para ultrapassar estas questões da viabilidade da exploração. 

São 9 os entrevistados que referem retirar rendimentos suficientes das suas explorações, 

ao contrário de outros 3 que referem não obter rendimentos suficientes nas respetivas 

explorações. Mesmo nos casos em que até existem rendimentos satisfatórios, como porém 

é necessário investir cada vez mais, ocorre assim uma diminuição desse mesmo 

rendimento.  

Neste conjunto de respondentes existem 8 agricultores que são profissionalmente 

pluriactivos, ou seja, têm mais do que uma profissão, e há 4 que só desempenham essa 

atividade. 



1874    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

12 
 

No que se prende com a opinião da população da zona das suas explorações sobre os 

agricultores em geral, 6 dos entrevistados consideram que é positiva, enquanto 4 

agricultores consideram que nem é boa nem má, e outros 2 agricultores consideram que 

a opinião é negativa.  

Quanto a dificuldades enfrentadas pelos agricultores são: falta de informação sobre as 

perspetivas para os agricultores (8), dificuldade de financiamento (6), fraca 

competitividade (4), e falta de mão-de-obra (3). 

Os entrevistados consideram ainda que a agricultura vai evoluir nos próximos anos, bem 

como será mais respeitadora do ambiente, sendo a maioria (8) de opinião que a agricultura 

nesta região será tecnologicamente mais avançada, e 5 consideram que existirá maior 

desenvolvimento de novas atividades nas explorações tal como a diminuição das 

explorações. Já um menor número (4 agricultores) considera também que a agricultura 

será mais competitiva, e que vai existir maior diversificação das culturas. 

Quanto à importância das associações de agricultores, a maioria dos respondentes (9) 

considera-as muito importantes, enquanto que, para 1 deles somente têm uma importância 

razoável, e para outro agricultor essa importância é intermédia. Ainda no que se prende 

com esta temática, somente 2 consideram que as associações não têm correspondido às 

próprias expectativas, justificando com o facto destas serem “controladas pelos órgãos do 

poder (Estado)”, enquanto para os restantes 10 agricultores as associações vão ao 

encontro das próprias expectativas, justificando com o facto de estas estarem a melhorar 

constantemente com dirigentes mais jovens e mais empreendedores. 

É de salientar que a totalidade dos entrevistados considera de interesse que os agricultores 

constituam cooperativas, em especial para fins de utilização de máquinas e equipamentos, 

indicando vários benefícios que essas cooperativas poderiam trazer, sendo os mais 

mencionados a redução de custos e o consequente ganho nos rendimentos. 

 Opinião dos estudantes a frequentar o ensino profissional agrícola sobre os 
agricultores e a agricultura 

Sobre esta questão foram inquiridos 47 alunos, dos quais a maior parte emitiu opiniões 

muito semelhantes e muito positivas relativamente aos agricultores, tendo considerado 

que os agricultores são úteis ao território, e muito importantes na manutenção e 

ordenamento da paisagem. Alguns desses respondentes salientaram mesmo que os 

agricultores, da sua zona, são dinâmicos, e para um deles “há poucos agricultores no 
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distrito onde resido e têm pouca atividade”; ou “existem agricultores em pouca 

quantidade, os mais novos têm as características acima mencionadas, mas os mais velhos 

continuam com uma agricultura de subsistência e antiquada. Em relação à paisagem, 

grande parte dos campos estão ao abandono.” 

Sobre a atividade agrícola no território da zona onde residem, os estudantes consideram que 

não só é muito importante para a criação de emprego nas atividades agrícolas e para a imagem 

do território (notoriedade e identidade cultural) e desenvolvimento da biodiversidade do 

território, como também participa no tecido social e na preservação do ambiente; permite a 

criação de circuitos curtos de comercialização; utiliza mão-de-obra qualificada e tem 

contribuído para a conservação e reabilitação do património rural construído. 

 A perceção dos agricultores e da agricultura por uma amostra da população 
jovem a frequentar o ensino superior 

A idade dos 40 respondentes varia entre os 19 e 21 e mais anos, sendo que 30 jovens já 

perfizeram 21 ou mais anos de idade, outros 7 situam-se na faixa dos 20 anos, e 3 

estudantes atingiram os 19 anos, situando-se a média de idade nos 21 anos. stes estudantes 

residem maioritariamente nas localidades onde se encontram os estabelecimentos de 

ensino que frequentam, verificando-se que os alunos de Évora (5) estudam na 

universidade de Évora e que os alunos de Beja (6) estudam no Instituto Politécnico de 

Beja. 

Quando auscultados sobre as saídas profissionais, 34 destes jovens referiram que ser 

empresário agrícola pode representar uma possível solução, enquanto para um pequeno 

número (4) ser empresário agrícola não representa uma saída profissional, e um pequeno 

número (2) ainda estão indecisos sobre o seu futuro. 

 Afinidade dos alunos com pessoas relacionadas com a agricultura 

A quase totalidade dos respondentes conhece alguém que está relacionado com a 

agricultura, uma vez que 24 alunos têm familiares (marido, pais, irmãos, tios) a trabalhar 

nesta área; outros (9) referiram ter amigos, ou vizinhos (4) que também trabalham na 

agricultura. Os restantes alunos (13) não referem qualquer ligação com pessoas a trabalhar 

na área agrícola. 

Constata-se que a maior parte das pessoas ligadas à agricultura que os alunos conhecem 

são agricultores e que um reduzido número trabalha sazonalmente na agricultura, sendo 

50% dos casos pluriativos, exercendo a profissão de agricultor conjuntamente com outra 
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atividade profissional, nomeadamente artesão por conta própria, comerciante, pequeno 

ou médio empresário, operários, etc. 

 Opiniões dos autarcas, sobre os agricultores e a agricultura da Zona de 
Intervenção das Terras Dentro 

Pronunciaram-se sobre esta temática 13 respondentes, dos 39 que foram contatados, de 

entre presidentes de Camaras Municipais (7), e presidentes de Juntas de Freguesia (32). 

Uma fração dos respondentes (7) conhece alguém que está relacionado com a agricultura, 

pois são seus familiares (pais, cunhados, avós) ou amigos, e até vizinhos que trabalham 

na área da agricultura. Os restantes autarcas (6) referiram que não têm qualquer ligação a 

pessoas com trabalho relacionado com a agricultura. 

Relativamente às pessoas, que os autarcas declaram conhecer, há as que se dedicam de 

forma integral ou sazonal à agricultura havendo, até, em alguns casos assalariados 

agrícolas. Mas também foram recenseados, neste grupo, alguns agricultores pluriativos 

que, para além da agricultura, exercem outras atividades tais como, quadro técnico\ 

profissional intelectual superior e empregados de serviços públicos ou privados. 

Sobre o tipo de relacionamento existente entre alguns autarcas e pessoas ligadas à 

agricultura, consistir geralmente numa relação laboral (pontual ou sazonal na exploração), 

ou na compra/venda de produtos da exploração do agricultor que se conhece. 

Já os autarcas que responderam ao inquérito consideram que os agricultores são úteis ao 

território, importantes na manutenção e ordenamento da paisagem, e mesmo pessoas 

dinâmicas. Para os respondentes a atividade agrícola, é considerada de grande 

importância no território da zona onde residem, porque proporciona a participação no 

tecido social, a preservação do ambiente, o desenvolvimento da biodiversidade do 

território, e reforça a imagem do território, ao contribuir para a atratividade, a notoriedade 

e a identidade cultural. Para além destes aspetos favoráveis, possibilita ainda a criação de 

emprego, a criação de circuitos curtos de comercialização, a conservação e reabilitação 

do património rural construído, como edifícios e habitação, e requer a utilização de mão-

de-obra qualificada. 

 

3.2.FRANÇA 

Já para este país, refira-se a informação obtida nos mesmos moldes, e apresentada de 

imediato através de tópicos similares aos adotados para Portugal. 
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 Os agricultores e a agricultura do Pays Beauce Gâtinais em Pithiverais 

No cumprimento dos objetivos deste estudo foram inquiridos 30 agricultores cujas 

características essenciais são: 

- Os agricultores tinham entre 25 anos a 55 anos (sendo de referir que o estatuto dos 

Jovens Agricultores, antes possível até aos 35 anos foi prolongado até aos 40 anos com o 

objetivo de aumentar o número de instalações beneficiárias das ajudas). 

- A maioria destes agricultores trabalhou fora da exploração antes de se instalar, o que é 

difícil e caro (ainda que os jovens expressem uma forte vontade de se instalar, como uma 

escolha de modo de vida). 

- Na quase totalidade as explorações dos agricultores são de caráter familiar nas quais os 

progenitores permanecem muito tempo presentes.  

- Em geral os agricultores seguiram um percurso de formação inicial até ao 12º ano e 

depois obtiveram um BTSA (muitas vezes ACSE), diploma que sendo bastante 

generalista, prepara os que o obtêm para a gestão de uma empresa agrícola, bem como no 

aconselhamento e nos serviços para a agricultura. 

- Os respondentes consideram que principais trunfos da profissão que desempenham são 

a liberdade, ser patrão de si próprio, trabalhar ao ar livre e possibilidade de diversificar as 

atividades. 

 Caracterização da exploração agrícola 

No que se refere à caracterização das explorações agrícolas, os resultados dos inquéritos 

aplicados (22) permitem concluir o seguinte: 

- A dimensão média situa-se entre 100 a 120ha, e as estruturas agrícolas são do tipo 

“grandes culturas” onde predominam os cereais (trigo mole, trigo duro, cevada de 

primavera) e a beterraba, existindo alguma diversificação com destaque para batatas, 

cebolas e legumes; 

- As terras são predominantemente argilo-calcárias, sendo que o elevado nível de argila 

traz dificuldades no trabalho agrícola; 

- A irrigação que é muito importante, torna-se possível devido à existência do lençol 

freático de Beauce; 

- A presença de gado é reduzida e encontra-se localizada em Gâtinais (parte Este do 

território); 
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- Os agricultores contratam poucos assalariados, e adquirem os equipamentos e materiais 

que utilizam; 

- A pressão fundiária (urbanização) não é sentida pelos respondentes. 

 Desenvolvimento Sustentável 

No que concerne à perceção do desenvolvimento sustentável por parte dos jovens 

agricultores, os resultados obtidos foram os seguintes: 

- Na generalidade, os jovens encontram-se medianamente empenhados na resposta aos 

desafios locais do desenvolvimento sustentável; 

- Em conformidade implementam essas respostas com base em vários motivos: 

aprendizagem, tomada de consciência pessoal, ou por preocupação com as gerações 

futuras. No entanto, a maioria das iniciativas concretizadas são obrigatórias 

(regulamentações agrícolas), sendo o objetivo mais de carácter económico que ambiental; 

- Os canais de informação a que recorrem são os meios de comunicação social, com 

destaque para a imprensa (local, regional, nacional, especializada), para a Internet, e para 

as ações formação propostas pelas organizações agrícolas; 

- A questão da agricultura “biológica” está no debate, pensando alguns dos respondentes 

que é possível produzir melhor, mediante o aperfeiçoamento da agricultura 

“convencional”; 

Vários respondentes manifestaram ainda uma preocupação com a transmissão da 

exploração, devido ao pouco interesse dos jovens no trabalho agrícola.  

 Auto-avaliação da atividade agrícola 

Da avaliação que os agricultores fazem da sua própria exploração agrícola destaca-se:  

- Reconhecem que obtêm do trabalho nas respetivas explorações agrícolas um rendimento 

suficiente, em função dos objetivos fixados; 

- Dispõem de ajuda para o acompanhamento das culturas disponibilizada pelos técnicos 

das cooperativas agrícolas; 

- Consideram que a profissão de agricultor evoluiu consideravelmente, tendo sido antes 

sinónimo de uma certa liberdade, dependendo no entanto hoje de constrangimentos 

administrativos ligados à condicionalidade; 

- Pensam que no futuro se depararão com mais constrangimentos ambientais, mais 

controlos e mais normas a respeitar, e que a flutuação dos preços será geradora de stress 



Atas  Proceedings    |    1879

 “Continuum naturale”: Boosting the integration of nature in transition urban/rural areas  P09

17 
 

porque não se conhecerá o preço da venda das produções no momento de semear, 

acalentando muitos a perspetiva de aumentar a superfície das suas explorações; 

- Consideram que a atividade agrícola é diferentemente percecionada conforme se reside 

no território de Beauce ou no de Gâtinais. No caso de Beauce, é sinónimo de poluição, 

irrigação, grandes máquinas, enquanto que, no caso de Gâtinais, a atividade está integrada 

na paisagem e participa na vida do meio rural. 

 A perceção sobre os agricultores e da agricultura por uma amostra da 
população 

Para conhecer qual a imagem da agricultura e dos agricultores junto da população e ao 

nível do território foi efetuado um estudo por questionário, que teve subjacente como 

critérios que orientaram os locais de aplicação o interesse de se interrogar jovens e 

adultos, do meio urbano e do meio rural, cujas características são apresentadas 

seguidamente:  

- Os jovens: cujas idades variaram entre os 14 e 21 anos, dos quais 61,1% tinham entre 

14 a 17 anos, encontrando-se a maioria em formação: i) geral ou profissional para 51%, 

e ii) agrícola para 37,8%. 

- População do Pithiverais: amostra em que 78,7% dos interrogados estava compreendida 

entre 36 a mais de 55 anos, sendo assalariados, quadros, operários e reformados. 

Sobre a perceção dos agricultores e importância da atividade agrícola no território do 

Pithiverais, constatou-se que para a população em geral e para os jovens, o mundo 

agrícola cumpre as 3 seguintes funções que se prendem com os critérios do 

desenvolvimento sustentável: 

 Ambiental: Que permite: i) Gerir os recursos hídricos e preservar a sua qualidade, 

ii)  Manter o meio ambiente aberto, iii) Cuidar dos elementos paisagísticos: sebes, 

charcas, pequenos bosques, e iv) Respeitar a biodiversidade (turfeiras, cobertos 

vegetais….)Estes resultados parecem no entanto um pouco contraditórios com a 

imagem que os agricultores têm deles próprios, que são em Beauce: i) poluição; ii) 

irrigação et iii) grandes equipamentos, e em Gâtinais: i) integração na paisagem ii) 

participação na vida do meio rural iii) território mais diversificado. 

 Económica: Que contribui para: i) Produzir bens alimentares ou não alimentares, e 

ii) Criar emprego direto (ao agricultor, à sua família, eventualmente os assalariados 
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e/ou sazonais) e indireto (na fileira da transformação e da distribuição, na produção 

de produtos para a agricultura). 

 Social: Que proporciona oportunidades tais como: i) Participar na vida local 

(associativismo, cidadania) e na animação do meio rural (festas agrícolas), ii) 

Comunicar com os consumidores e dar a conhecer a profissão, e iii) Viver de forma 

harmoniosa com os habitantes do meio-rural que não são agricultores. 

 

4. QUE NOVAS PERPETIVAS PARA O CASO DO ALENTEJO? 

No enquadramento do novo ciclo de programação comunitário onde se adotam os 

princípios constantes da Estratégia Europa 2020 e no qual Portugal estabelece eixos de 

intervenção com vista a uma política de desenvolvimento económico, social, ambiental e 

territorial que potencie o crescimento e a criação de emprego, encontram-se linhas 

orientadoras que visam fazer face a desafios que se colocam no setor agrícola. 

Os desequilíbrios orçamental e externo da economia portuguesa, dos últimos anos, têm 

tido impactos sociais negativos e até mesmo assimétricos nas várias regiões e setores de 

atividade económica. Conjuntura que na região Alentejo e nas atividades agrícolas que 

nela se desenvolvem tem vindo a revelar efeitos socio-económicos e demográficos 

negativos, tornando as suas perspetivas futuras verdadeiramente condicionadas pelos 

objetivos estratégicos que forem definidos a nível comunitário e nacional. 

Sabendo que a agricultura portuguesa, e a alentejana em particular, se carateriza por 

deficiências estruturais, que têm ao longo dos anos condicionado o seu desenvolvimento, 

e que são os baixos níveis de produtividade, baixos rendimentos e elevada dependência 

externa, no contexto atual compreende-se como as expetativas dos agricultores estão 

indubitavelmente associadas ao Quadro Estratégico Comum (QEC) e Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR). 

Se o QEC estabelece os princípios de orientação estratégica que facilitem o processo de 

programação e a coordenação setorial e territorial de intervenção da UE no âmbito 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)  e com outras políticas e 

instrumentos relevantes da UE, o PDR 2020 tem como objetivos estratégicos: i) 

Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade económica da 

agricultura; ii) Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos; e  iii) Criação 
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de condições para a dinamização económica e social do espaço rural (Governo de 

Portugal, 2014:14). 

Paralelamente, as sucessivas reformas da PAC têm-se configurado como os mecanismos 

de intervenção a nível comunitário em substituição da política agrícola nacional, e em 

que a reforma PAC pós-2013 assume particular importância no reforço da legitimidade, 

equidade e eficácia através de três objetivos: i) Produção alimentar viável; ii) Gestão 

sustentável dos recursos naturais e ação climática; e iii) Desenvolvimento territorial 

equilibrado.  

Visão estratégica, para o setor agrícola em 2020, que estabelece a autossuficiência do 

sector agroalimentar, em valor, promovendo a sustentabilidade de todo o território 

nacional, mas que na prática ainda se encontra longe de superar os vários 

constrangimentos que tendem a colocarem-se aos agricultores nas suas quotidianas 

práticas profissionais, pese embora a simplificação de processos e redução de medidas 

que visam a implementação do PDR. 

Em 2015, o nº candidaturas de agricultores às ajudas previstas na PAC registou um 

acréscimo, quebrando a tendência regressiva dos anos anteriores. Ou seja, “ em termos 

de valores acumulados, o PDR2020 terminou o ano de 2015 com 18.956 projetos de 

investimento submetidos, ao qual acrescem 215 mil candidaturas às medidas 

agroambientais e às medidas de manutenção da atividade agrícola em zonas 

desfavorecidas, um montante total de investimento/custo apresentado superior a 4,8 M€” 

(AGRO.GES, 2014:32). Segundo a mesma fonte, e dados reportados a 31 dezembro de 

2015, no PDR 2020 a taxa de compromissos 2014-2020 era já de 44% para a despesa 

pública e de 45% para o FEADER, embora a taxa de execução seja francamente inferior 

(12% no âmbito da despesa pública e 14% para o FEADER).   

A curta margem financeira de que dispõe o atual executivo, deve pressupor uma análise 

da viabilidade de novos projetos apresentados mais do que definir prioridades de 

investimento. 

Para F. Avillez (2014), um dos principais desafios que Portugal irá enfrentar nas próximas 

décadas será o de alcançar um crescimento económico sustentado baseado no acréscimo 

das exportações e na substituição das importações. Atualmente sabe-se que ao sector 

agroalimentar e florestal nacional e, em particular, à agricultura portuguesa, caberá um 

papel importante para que este desafio seja alcançado com sucesso, mediante o seu 
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contributo para o crescimento da produção de bens transacionáveis com uma elevada taxa 

de incorporação nacional, de modo ambientalmente sustentável e territorialmente 

equilibrada. 

Ser agricultor é desde sempre a primeira profissão do mundo. Conhece a terra para nela 

viver e dela viver. Hoje os agricultores são uma minoria em número mas são 

incontornáveis no território. Tem que responder a um triplo desafio: económico, 

alimentar e ambiental. 

Para comunicar sobre uma agricultura mais conforme às realidades atuais uma imagem 

de qualidade dever ser uma pista a explorar. Permite fazer uma ligação entre os produtos, 

os preços e o impacto da agricultura no ambiente. Sem esquecer o papel e o lugar dos 

agricultores que poderão retomar em mãos os elementos veiculados sobre a sua profissão 

e o seu saber fazer. 

Como disse Georges Bernanos: “ O destino não se suporta, constrói-se”. 

Quando, como e a que velocidade, os agricultores ultrapassarão este desafio? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES.  

O futuro da profissão de agricultor constitui uma das preocupações importantes em 

França e em Portugal, em especial por parte daqueles(as) que se encontram ligados ao 

ramo, o que está na base do estudo que damos conta neste trabalho e que decorreu num 

território de França (em Beauce et Gâtinais) e num outro de Portugal (concelhos limítrofes 

do Alentejo Central e do Baixo Alentejo) .  

Constata-se que subjacente a essas preocupações se encontra uma situação vivida em 

ambos os territórios a qual se carateriza pelos seguintes traços. 

Os constrangimentos apontados pelos agricultores portugueses que participaram no 

estudo consistem essencialmente na reduzida dimensão dos mercados, escassas 

oportunidades para os jovens se instalarem, e insuficiente circulação de informações. 

Quanto às principais preocupações demonstradas pelos jovens agricultores portugueses 

abrangem dificuldades na obtenção de financiamento, a falta de mão-de-obra e uma 

insuficiente informação sobre perspetivas para os agricultores, acreditando porém que os 

trunfos da agricultura atual residem na fertilidade dos solos, nos recursos hídricos, no 

clima e, ainda, no nível de formação dos agricultores. 
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Já os agricultores franceses referiram as muitas restrições com que se defrontam, e a 

evolução da profissão, para além de terem expressado os seus receios e suas esperanças 

para o futuro. Entre os temas recorrentes, sobressaíram as questões da transmissão das 

explorações, ou a agricultura "biológica". Alguns agricultores acreditam que é possível 

produzir melhor, aperfeiçoando a agricultura 'convencional'. 

Sobre esta situação referida pelos agricultores dos dois países, a população inquirida para 

manifestar a sua opinião sobre a agricultura e os agricultores, expendeu na sua expressiva 

maioria uma posição favorável.  

A população estudantil (de escolas profissionais e do ensino superior) e os autarcas 

inquiridos expressaram opiniões muito positivas relativamente aos agricultores tendo 

considerado que os agricultores são úteis ao território, são dinâmicos e importantes na 

manutenção e ordenamento da paisagem, e que a agricultura é importante para a criação 

de emprego nas atividades que envolve, para utilizar mão-de-obra qualificada, pela 

participação no tecido social e pelo desenvolvimento da biodiversidade do território: é 

importante para a imagem do território, atratividade, notoriedade e identidade cultural. 

Salientaram, ainda, que é importante na criação de circuitos curtos de comercialização, 

na preservação do ambiente, conservação e reabilitação do património rural construído 

tais como edifícios e habitação. 

Tendo em atenção estes resultados, conjugados com a perceção dos agricultores sobre o 

desenvolvimento durável e sobre a auto-avaliação das respetivas explorações agrícolas, 

ressaltam aspetos positivos e vários desafios que os respondentes identificaram, alguns 

dos quais se têm mantido, agravado ou melhorado, e que no actual ciclo de programação 

da União Europeia são comtemplados em primeiro lugar no Quadro Estratégico Comum 

(através do FEADER). Também no Portugal 2020 e mais concretamente no Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente - PDR 2020, onde consta uma caracterização e 

um diagnóstico do sector, figuram as respostas a dar aos desafios decorrentes das 

principais fragilidades da agricultura portuguesa (nomeadamente o défice comercial, a 

fraca concentração da oferta e o desequilíbrio da cadeia alimentar). 
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Resumo 

A Academia da Pedra Natural (APN) representa a primeira tentativa inovadora do Setor 

para criar condições próprias de formação (desde o nível técnico-profissional até 

mestrados e doutoramentos), investigação e desenvolvimento tecnológico adequadas ao 

desenvolvimento económico e tecnológico em parceria com Valorpedra, Ester, 

Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Portalegre e CEI (Companhia de 

Equipamento Industriais).  
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Apesar da recessão do setor da construção civil, o forte incremento registado nas 

exportações do Setor da Pedra Natural coloca desafios ambiciosos às empresas! Um 

grande número de empresas estão muito expostas à concorrência internacional e 

precisam de modelos de gestão mais sofisticados, em termos da sustentabilidade na 

utilização dos recursos, da produção, da melhor e diferente oferta de produto e também 

da gestão dos factores imateriais, verificando-se a existência de requisitos 

inquestionáveis para o desenvolvimento da internacionalização de várias competências 

nas empresas. Outras, necessitam de reestruturação para a internacionalização, num 

processo que seja realizado de forma urgente, eficiente e apoiado em recursos humanos 

e quadros especializados. 

A Academia, ao contribuir para a formação técnica e especializada de quadros de 

empresas para o Setor da Pedra Natural, vai promover o emprego e o desenvolvimento 

tecnológico e económico deste mesmo setor. Mais, a internacionalização e globalização 

das empresas como fins pretendidos podem ser potenciados com a formação adequada 

dos diversos níveis perspetivados. 

Gerar soluções ao nível da formação de Recursos Humanos para o crescimento 

sustentado da fileira das Rochas Ornamentais, tornando-se num centro de conhecimento 

de escala mundial para a Pedra Natural, a adicionar à marca Stone PT, é a principal 

meta da APN. Para além disso, entre outros objetivos, estão a forte promoção da 

empregabilidade dos formandos em empresas e indústria do Setor e o desenvolvimento 

económico e internacionalização das empresas. De realçar ainda a questão da 

sustentabilidade ambiental. Um setor fortemente enraizado na economia portuguesa, 

com impactos ambientais nas áreas rurais, deverá ser alvo de estudo no sentido de tornar 

as pedreiras sustentáveis ambiental e economicamente. 

 

Palavras-Chave: APN, Internacionalização, Desenvolvimento, Sustentabilidade 
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RESUMO 
 
As relações comerciais entre Brasil e China se intensificaram nos primeiros anos do 
século XXI e se desenvolveram em prol de interesses econômicos e políticos entre os dois 
países em desenvolvimento. Este artigo tem como objetivo analisar as exportações da soja 
para o mercado chinês, especificamente as exportações de produtos que compõem o 
Complexo da soja. Os dados da Secex (janeiro/fevereiro de 2016) apontam o grau de 
dependência que a balança comercial brasileira apresenta diante da demanda Chinesa: 
este país comprou nos meses supracitados, 41% de toda produção do complexo soja 
brasileiro, sendo, 78% da soja em grãos; 4% do óleo de soja e os demais de farelo de soja. 
No cenário atual de abastecimento, onde as reservas de oleaginosas existentes somente 
atendem 20% das necessidades mundiais, as cotações da soja no mundo seguem em alta, 
incentivando o incremento na área plantada no Brasil. Com isso, as margens de lucro do 
produtor de soja seguem sempre estreitas, exigindo que este trabalhe no sentido de 
alcançar sempre altas produtividades como forma de garantir a sustentabilidade 
econômica de seu negócio. Entretanto, devemos observar que as exportações brasileiras 
estão altamente dependentes das condições macroeconômicas Chinesas, que apontam a 
desaceleração de sua economia, com perspectivas de redução das compras do país, 
agravante também quando se considera o desaquecimento da demanda mundial, as 
oscilações nos preços das commodities, as incertezas em relação as receitas recebidas 
pelos produtores, e por fim, a perda de competitividade de nossos produtos no comércio 
internacional.  
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THE INTERNATIONAL TRADE OF BRAZILIAN 
AGRICULTURAL COMMODITIES: ANALYSIS OF SOY 

EXPORTATION TO CHINESE COMMERCE 
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INAILDE CORRÊA DE ALMEIDA7 

ELEN CRISTINA DA SILVA PÊSSOA8 
 

ABSTRACT 

 

The commercial relations between Brazil and China intensified in the early years of XXI 
century and developed in benefit of economic and political interest between both 
developing countries. This article aims to analyse the soy exportations to Chinese 
commerce, specifically the exportation of products that compound the soy complex. The 
Secex’s data (January/February 2016) indicate the level of dependence that the Brazilian 
balance trade shows before the Chinese demand: that country bought in the above 
mentioned months, 41% of all Brazilian soy complex production, which is, 78% of soy 
beans; 4% soy oil and the rest of soy meal. In the present scenery of supply where the 
reserve of oleaginous that exists only meets 20% of goblal necessities, the soy quotations 
in the world keep rising, stimulating the increase in the planted area in Brazil. Therewith, 
the profit margin of the soy producer is always narrow and requires him to work in order 
to reach always high productivity as a way of assure the economic sustainability of his 
business. However, we must observe that the Brazilian exportations are highly dependent 
on Chinese macroeconomic conditions, which point the slowdown of its economy, with 
the perspectives of reductions of the country’s purchase, aggravating also when 
considering the slowdown in global demand, the oscillations in commodity prices, 
uncertainties regarding the revenues received by producers, and lastly, the loss of the 
competitivity of our products in the international trade. 

 

KEYWORDS: Soy, Exportations, Dependence 
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1. INTRODUÇÃO 

As relações comerciais entre Brasil e China se intensificaram nos primeiros anos 

do século XXI. Estas se desenvolveram em prol de interesses econômicos e políticos entre 

os dois países em desenvolvimento. Se por um lado, a parceria do Brasil com a China 

possibilitou a abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro (principalmente 

para a soja), novos investimentos chineses diretos e indiretos no Brasil, as trocas de 

informações na área de ciência e tecnologia, entre outros benefícios; por outro lado, 

ganhos foram concedidos para a China também, tais como os de diversificar seus 

parceiros comerciais, principalmente com vários países da América Latina, destaque para 

o Brasil; a exploração de matérias-primas e recursos energéticos considerados necessários 

para dar prosseguimento à expansão da economia chinesa (Becard, 2011) e também a 

necessidade de importar alimentos para a sua crescente população, pois a medida que se 

amplia o mercado consumidor chinês, cresce a demanda por alimentos.  

Os processos de abertura e globalização no início dos anos 1990 permitiram um 

aumento de laços entre Brasil e China e, por outro, crises de legitimidade chinesa no plano 

internacional e mudanças na política externa brasileira levaram a fortes impasses nas 

relações; por sua vez, enquanto o Brasil hesitou entre uma política externa cooperativa e 

desenvolvimentista e uma política externa neoliberal e autolimitada à exploração de 

aspectos econômicos, e submissa a forças hegemônicas internacionais, a China reforçou 

o pragmatismo de seu comportamento internacional, ampliando o perfil logístico de sua 

política externa e a busca por oportunidades já no início dos anos 2000. 

No entanto, nessa relação comercial bilateral, observa-se que o Brasil, está se 

tornando altamente dependente das compras chinesas de produtos primários e minerais, 

destaque para as commodities agrícolas (o caso da soja) para que a balança comercial 

brasileira se mantenha superavitária. Nesse contexto o presente artigo tem como objetivo 

geral analisar a relação comercial entre Brasil e China em relação aos acordos firmados 

nas exportações da soja. Para atender a este objetivo, o presente artigo está estruturado da 

seguinte forma, já incluindo esta introdução que constitui o primeiro capítulo. O 

arcabouço teórico que visa esclarecer as relações comerciais entre dois países foi 

desenvolvido no segundo capítulo. A metodologia proposta está descrita no terceiro 

capítulo. Em seguida, no quarto capítulo, as discussões dos resultados e as considerações 

finais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 AS TROCAS ENTRE PAÍSES A LUZ DAS TEORIAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL  
 

O economista David Ricardo em 1817 publicou a sua obra Princípios de Economia 

Política e Tributação9 com o intuito de apresentar a Teoria das Vantagens Comparativas 

que explicava como se desenvolvia o comércio entre dois países sem vantagem absoluta 

na produção de nenhum bem. Sendo esta teoria a base para a construção de toda uma 

vertente de teorias de comércio internacional que dominou por muito tempo o debate 

econômico (RICARDO, 1982). 

 Segundo Carvalho (2000), a Teoria das Vantagens Comparativas fornece uma 

explicação para os movimentos de mercadorias no comércio internacional, a partir da 

oferta ou dos custos de produção existentes nesses países. Logo, “os países exportariam 

e se especializariam na produção dos bens cujo custo fosse comparativamente menor em 

relação aos existentes, para os mesmos bens, nos demais países exportadores” 

(CARVALHO, 2000, p.13 e 14). Dessa forma, proporcionariam o crescimento local 

baseado nas vantagens regionais que possuíssem em relação aos outros países. De outra 

maneira, não precisariam necessariamente ter vantagem absoluta na produção de qualquer 

mercadoria, para que o comércio internacional entre ele e outro país fosse mutuamente 

benéfico. Poderia, apenas, explorar a vantagem relativa na produção que o benefício para 

os países envolvidos no comércio ocorreria naturalmente (RICARDO, 1982).   

Tem-se como vantagem relativa entre dois países, a razão entre o trabalho 

incorporado a duas mercadorias que fossem diferentes entre dois países, de modo que 

cada país poderia ter, pelo menos, uma mercadoria na qual a quantidade relativa de 

trabalho incorporado fosse menor do que a do outro país, isto é, menor custo de 

oportunidade para produzir uma mercadoria (RICARDO, 1982). O autor argumenta 

coerentemente sobre o benefício gerado a partir do livre comércio internacional para dois 

países, pois explica que mesmo que um deles produzisse todas as mercadorias 

comercializadas mais eficientemente do que o outro, essa troca ainda será vantajosa para 

ambos. 

                                                           
9 Ricardo, David (1982). Princípios de Economia Política e Tributação. Coleção Os Economistas. Abril 
Cultural, São Paulo. 



Atas  Proceedings    |    1893

 Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira  P10

5 
 

Entretanto, a Teoria das Vantagens Comparativas de Ricardo apresentou algumas 

limitações que seriam superadas somente no século XX. Segundo Carvalho (2000) “a 

maneira como foram abordadas por David Ricardo, as vantagens comparativas eram 

consequência do fato de que o único fator de produção relevante era o trabalho” 

(CARVALHO, 2000, p.25), e este tinha níveis de produtividades diferentes nos distintos 

países e, consequentemente, os bens tinham custos de produção diferentes. No entanto, 

Ricardo não apresentou nenhuma justificativa econômica para esse fato. 

Mas, no século XX surgiu a Teoria da Dotação Relativa dos Fatores de Heckscher-

Ohin. Esta teoria afirma que “cada país se especializa e exporta o bem que requer 

utilização mais intensiva de seu fator de produção abundante” (CARVALHO, 2000, 

p.26). Entretanto, se faz necessário averiguarmos que fatores de produção são 

responsáveis pela distribuição espacial da produção. Estes foram analisados nos 

princípios básicos da Teoria da Dotação Relativa dos Fatores de Heckscher-Ohin, 

conforme salienta Nobre & Monte (2012): 
O comércio internacional é conduzido, basicamente, pelas diferenças 
de dotações de recursos entre os países; ou seja, o comércio 
internacional seria, em última análise, uma troca de fatores abundantes 
por fatores escassos, em cada um dos países. No caso simples de fatores, 
dois produtos e duas regiões, o comércio estaria baseado na troca de 
bens com produção relativamente mais barata em cada região, ou seja, 
aqueles cuja produção requer relativamente maior quantidade de fator 
de produção abundante em termos domésticos (Nobre & Monte 
(2012, p.2). 
 

De acordo com a Teoria de Heckscher-Ohin, cada país se especializa e exporta o 

bem que requer utilização mais intensiva de seu fator de produção mais abundante. A 

diferença na dotação relativa dos fatores de produção entre os países implica na diferente 

remuneração relativa desses fatores: 
Os preços relativos dos fatores escassos são maiores, em relação aos 
preços relativos dos fatores abundantes. Caso os fatores de produção 
pudessem ter completa mobilidade entre os países, o trabalho poderia 
migrar em busca de melhores salários, e o capital poderia deslocar-se 
para os países em que seu retorno fosse maior. Esse processo eliminaria 
as diferenças nas dotações e, como consequência, influenciaria nas 
remunerações relativas dos fatores entre os países. O comércio de bens 
pode ser considerado como uma troca que traz embutida a migração 
indireta dos fatores de produção contidos na elaboração dos mesmos 
(Krugman & Obstfeld, 2009, p. 227). 
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Ainda no contexto das trocas entre fatores de produção escassos e abundantes entre 

diferentes países, o Teorema de Stolper-Samuelson (1941)10 diz que o comércio 

internacional se beneficia do fator de produção abundante em detrimento do fator de 

produção escasso de cada país. O diferencial entre o Teorema de Stolper-Samuelson e a 

Teoria de Heckscher-Ohin é que o teorema avalia os efeitos do comércio na distribuição 

funcional da renda, ou seja, em que medida a troca de mercadorias influencia a repartição 

da renda entre o capital e o trabalho (Krugman & Obstfeld, 2009; Carvalho, 2000). 

Em termos de comércio internacional, o Teorema de Stolper-Samuelson argumenta 

que “quando o preço relativo de um bem sobe, tal reflete um aumento na sua procura 

pelos indivíduos, isto é, um aumento da escassez relativa desse bem. Este, por seu turno, 

reflete um aumento na escassez dos fatores que entram na sua produção” (Krugman & 

Obstfeld, 2009, p.257). De fato, para produzir mais do bem, aproveitando a sua subida de 

preço, os produtores terão de utilizar mais fatores elevando a sua procura e dispondo-se 

a oferecer maior remuneração (Carvalho, 2000). Assim sendo, quanto mais 

intensivamente for um fator utilizado na produção do bem em causa, mais aumentará o 

seu preço (remuneração) relativamente ao outro fator. 

A nova Teoria do Comércio Internacional implementada por Paul Krugman que 

retrata as imperfeições de mercados, retornos crescente de escala e a distribuição 

geográfica da atividade econômica supera a análise neoclássica que reduzia o comércio 

internacional as diferenças básicas entre os países. Paul Krugman desenvolve a sua teoria 

partindo do conceito de “economia de escala” mediante a qual os maiores volumes de 

produção com menores custos facilitam a oferta dos seus produtos no mercado 

internacional, beneficiando os seus consumidores. Para isso, é necessário que os países 

se planejem no sentido de se especializarem em produção de grande escala, custos 

reduzidos e diversificação produtiva (Snáchez & Aldana, 2008).  

Para o caso do Brasil, é o que está faltando na pauta de exportação dos seus produtos 

no comércio internacional, a diversidade e a agregação de valor aos seus produtos 

agrícolas, principalmente aqueles que compõem o agronegócio brasileiro e que são 

bastantes demandados pela China. A seguir discutir-se-á as relações comerciais entre 

Brasil e China no comércio internacional de commodities. 

                                                           
10 Stolper, Wolfang & Samuelson, Paul. Protection and real wages. In: Review of Economic Studies, 1941.  
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2.2 RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA: COMÉRCIO 
EXTERIOR DE COMMODITIES AGRÍCOLAS 

 
As relações diplomáticas entre Brasil e China remontam aos anos 1950 quando 

então aumentou o interesse dos chineses pela América Latina, em particular, o Brasil. 

Entretanto, somente nos anos 1960, o Brasil começou a se aproximar da China “afirmando 

que desacordos ideológicos não deveriam impedir que o país mantivesse relações com 

todos os povos” (Becard, 2011, p.32). Assim, a política de alargamento de parceiros 

comerciais e de aumento do prestígio internacional do país fez que, durante a presidência 

de Jânio Quadros (janeiro de 1961 a agosto de 1961), o Brasil aproximasse-se da China 

(Becard, 2011).  

Em agosto de 1961, por exemplo, o Vice-Presidente João Goulart visitou a China, 

tornando-se o primeiro governante brasileiro a realizar uma visita oficial ao país. A partir 

da instauração do regime militar brasileiro, em 1 de abril de 1964, o governo de Castello 

Branco afastou-se da política externa praticada até então, a chamada política externa 

independente, e decidiu juntar-se às potências ocidentais, sobretudo por meio do 

alinhamento automático com os Estados Unidos. Romperam-se, de imediato, as relações 

com a China, sob a influência de ideias discriminatórias e do repúdio às práticas 

comunistas revolucionárias (Becard, 2011). 

Porém, no início da década de 1970, diferentes fatores permitiram uma 

reaproximação entre Brasil e China, conforme observa Becard (2011): 
Por um lado, a China diminuiu seu apoio aos movimentos 
revolucionários na América Latina (considerados inaceitáveis pelo 
regime militar brasileiro) e buscou desenvolver uma diplomacia 
estratégica de governo a governo – prometendo respeitar o princípio de 
não intervenção em assuntos internos (também adotado pela diplomacia 
brasileira). Interessava à China encerrar o isolamento de Pequim no 
sistema internacional, aumentar sua legitimidade internacional e 
angariar apoio e reconhecimento, inclusive perante atitudes 
independentistas de Taiwan. Frente aos ganhos limitados obtidos até 
então, a política externa chinesa também passou a ostentar atitudes 
menos ideológicas e mais pragmáticas, voltando-se não apenas para a 
busca de segurança e independência, mas principalmente do 
desenvolvimento nacional (BECARD, 2011, p. 33-34). 

 
Atualmente, a política comercial regional da China tornou-se mais integrada à 

economia internacional. Em decorrência disso, a participação chinesa nas exportações 

mundiais aumentou drasticamente e ocorreu transição profunda da composição da pauta 

setorial, que migrou da exportação de commodities para bens manufaturados. Este 
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processo, embora fincado em bases econômicas construídas ao longo das últimas décadas 

em uma das mais dinâmicas regiões da economia mundial, também se vincula a uma 

estratégia de política comercial que conecta interesses geopolíticos à agenda estritamente 

econômico-comercial, tomando a China o lugar de polo de poder econômico e político na 

região (Oliveira et.al., 2014). 

Com a América Latina, em particular, os acordos comerciais da China 

estabeleceram como metas primordiais “a obtenção de recursos energéticos, matérias-

primas e mercados para seus exportadores, além da contenção da influência de Taiwan e 

de apoio político mútuo em fóruns internacionais” (Oliveira et.al., 2004, p.260). Como 

fruto de sua presença na região, registrou-se, na primeira metade dos anos 2000, 

crescimento do comércio entre China e países latino-americanos de aproximadamente 

70%, com concentração das trocas em poucos países (Brasil, com 30%, e México, Chile, 

Argentina, Panamá, Peru e Venezuela, com 50% do total dos intercâmbios) – e poucos 

produtos – minérios, alimentos, pesca e petróleo. Os múltiplos investimentos chineses na 

região ocorreram principalmente em áreas relacionadas à extração de matérias-primas e 

construção de infraestrutura (Becard, 2011; Nobre & Monte, 2012). 

A partir de 2000, registrou-se um forte crescimento da corrente comercial sino-

brasileira, o qual pode ser explicado tanto pelo fim do Plano Real no Brasil – e quebra da 

paridade entre o dólar e a moeda brasileira –, quanto pela superação da crise financeira 

na Ásia e do surgimento de novos fluxos de crescimento na China. “De 2000 a 2004, 

houve aumento, em 351,8%, das compras chinesas no Brasil, e em 106%, das compras 

brasileiras na China” (Becard, 2011, p.6), o que levou este país a transformar-se no quarto 

principal parceiro comercial do Brasil. Uma considerável parte das exportações do Brasil 

para a China foi composta por matérias-primas e alimentos – minério de ferro, aço e 

complexo de soja – que representaram conjuntamente mais de 70% das vendas em 2004. 

A ênfase brasileira no agronegócio continuou com o passar do tempo, tendo sido feita, 

ademais, reivindicação de espaço no mercado chinês para outros produtos desta área, a 

exemplo das carnes (Becard, 2011). 

De 2001 a 2003, as exportações brasileiras para a China foram marcadas por 

significativa presença de mercadorias de baixo conteúdo tecnológico (55%); alto grau de 

concentração da pauta exportadora por setores – agropecuária (32%), mineração (21,6%), 

siderurgia (7,8%), celulose (5,3%) e óleos vegetais (9,1%) em 2004 – e por produtos (soja 
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e minério de ferro). Em 2003, as importações realizadas pelo Brasil no mercado chinês 

também foram marcadas por alto grau de concentração em poucos setores produtivos – 

equipamentos eletrônicos e químicos e farmacêuticos –, embora em menor grau do que o 

verificado para as exportações (57% dos importados) (Becard, 2011; Nobre & Monte, 

2012; Ecoagro, 2016). 

Segundo Becard (2011) ao iniciar-se o século XXI, novas perspectivas para as 

relações sinobrasileiras apresentaram-se, para as quais contribuíram tanto o avanço no 

processo de expansão do capitalismo mundial no leste asiático, quanto as transformações 

nas políticas externas do Brasil e da China. Na medida em que a China ganhou destaque 

internacional graças ao seu forte desempenho econômico, o país passou a assumir um 

papel mais “pró-ativo” na política mundial. Por sua vez, com o avanço da modernização 

chinesa – baseada na industrialização intensiva – a política externa chinesa colocou-se 

particularmente a serviço da busca por mercados, capital, tecnologia, energia e matérias-

primas estrangeiros, considerados elementos basilares do desenvolvimento chinês. Tais 

transformações aproximaram sobremaneira a China da América Latina. 

De sua parte, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) “remodelou a 

política externa brasileira de modo que esta pudesse colaborar para a construção de uma 

identidade de país continental, com ênfase na integração regional” (Becard, 2011, p.7) 

como nova forma de inserção internacional e na diversificação de parcerias com vistas à 

transformação do país em global trader e player. O reforço da imagem do Brasil como 

país emergente levou a diplomacia brasileira a dar prioridade à busca de mercados em 

diferentes regiões do globo, enfatizando-se o universalismo como princípio fundamental 

da política externa. Justificou-se, dessa forma, a aproximação e reativação das relações 

com a China (Becard, 2011). 

Nos últimos anos, segundo Becard (2011) diversas empresas chinesas instalaram-

se no Pólo Industrial de Manaus (PIM), concentrando seus investimentos nos setores 

eletroeletrônico (84% dos investimentos totais de empresas chinesas no PIM) e duas rodas 

(11%). Até o ano de 2006, foram investidos R$ 396 milhões nessa região. A título de 

exemplo, durante a segunda visita oficial do Presidente Lula a Pequim, foi assinado 

acordo de investimento entre a empresa brasileira CR Motors e a chinesa Zongshen 

Industrie Group, no valor de US$ 80 milhões. Com esses recursos, a nova companhia 

binacional (50% de capital brasileiro e 50% de capital chinês) deverá produzir no Pólo 
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Industrial de Manaus, a partir de agosto de 2009, motocicletas, motores de popa e motores 

estacionários. 

 

3. METODOLOGIA 

Este artigo foi desenvolvido usando como metodologia de análise pesquisas de 

cunho qualitativo referendadas em livros, periódicos, textos técnicos relacionados a teoria 

do comércio internacional, relações econômicas e comerciais entre Brasil e China e 

pesquisas específicas sobre o agronegócio brasileiro. 

Os dados quantitativos foram retirados principais sites ligados a commodity da soja, 

tais como a Aprosoja, Abiove, IMEA, Dereal e sites do governo federal, tais como, a 

Conab, MDIC/Secex e a Conab. Esses dados receberam tratamentos estatísticos a fim de 

averiguar a sua veracidade e, em seguida, foram organizados em tabelas para mostrar a 

dinâmica do setor agroindustrial da soja no mercado internacional e a sua relação com a 

pauta de importação chinesa. 

 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES DA SOJA BRASILEIRA PARA O 

MERCADO CHINÊS 
 
O Produto Interno Bruto - PIB chinês atingiu, no conceito de paridade de poder de 

compra, US$ 17,6 trilhões em 2014, cifra que colocou a economia chinesa na primeira 

posição dentre as economias do mundo. Não obstante tal resultado, existem receios 

quanto à redução do ritmo de crescimento deste país asiático e os impactos dessa redução 

nas exportações brasileiras. Para 2015 e 2016, as projeções do Fundo Monetário Mundial 

– FMI para o crescimento chinês são de 6,8% e 6,3%1, respectivamente. A um ritmo 

médio de crescimento de 5,0% ao ano, a China expandiria seu PIB em mais de 60,0% na 

próxima década, ampliando, necessariamente, a demanda por produtos agrícolas 

brasileiros (APROSOJA, 2015).  

Os dados da tabela 1 mostram que as exportações da soja em grãos para a China 

estão crescendo, em termos de participação no total da pauta de exportação do país de 

2013 a 2016. No primeiro ano desta série, em 2013, mais de 75% da produção brasileira 

de soja em grãos foi exportada para a China, destacando os primeiros meses (janeiro-
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fevereiro) de 2016, quando o Brasil vendeu para mais de 77% deste produto para aquele 

país.  

Tabela 1: Exportações de Soja em Grãos (em toneladas) para os países destinos 
Países de 
Destinos 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 

China 17.152.722 75,19 16.615.160 71,38 15.787.786 75,24 672.465 77,92 
União 
Europeia 

 
2.733.859 

 
11,98 

 
3.123.074 

 
13,42 

 
2.162.957 

 
10,31 

 
62.576 

 
7,25 

Ásia (exceto 
China) 

 
2.026.314 

 
8,88 

 
1.799.495 

 
7,73 

 
1.858.683 

 
8,86 

 
94.214 

 
10,92 

Oriente 
Médio 

 
315.809 

 
1,38 

 
237.538 

 
1,02 

 
443.528 

 
2,11 

 
- 

 
- 

África 329 0,001 228.636 0,98 304.358 1,45 163 0,02 
CEI 0 - 296.195 1,27 231.535 1,10 33.457 3,88 
Demais da 
Europa 

 
238.252 

 
1,04 

 
391.594 

 
1,68 

 
188.995 

 
0,90 

 
- 

 
- 

Américas 19.869 0,09 13.105 0,06 5.110 0,02 107 0,01 
Nafta 325.146 1,43 572.582 2,46 624 0,003 - - 
Total Geral 22.812.299 100,0 23.277.378 100,0 20.983.575 100,0 862.983 100,0 

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE (Coordenação de Economia e Estatística). 
Nota: em 2016 (dados disponíveis até fevereiro de 2016). 
 

Os dados da Aprosoja (2014) reforçam esse intercâmbio comercial agrícola entre 

Brasil e China. As exportações de soja em grão representaram 98% de todo o valor 

exportado do complexo soja ou 86% do total das exportações agropecuárias à China. As 

exportações do complexo soja para a China foram de 31.407.621 toneladas em 2014 

(Tabela 2), com queda US$ 664,46 milhões em relação aos US$ 17,68 bilhões exportados 

em 2013 ou -3,8%. Embora a quantidade exportada de soja em grão tenha se elevado de 

32,25 milhões de toneladas em 2013 para 32,66 milhões de toneladas em 2014, a queda 

dos preços médios de exportação do grão em 4,3% foi responsável pela diminuição do 

valor exportado de US$ 17,15 bilhões em 2013 para US$ 16,62 bilhões em 2014. 

Entretanto, a tabela 2 mostra que em termos de participação, as exportações do Complexo 

da Soja para a China têm crescido desde o ano de 2011 a 2015. 
 
Tabela 2: Participação do Complexo da Soja nas Exportações Brasileiras no período de 2010 a 
2015 

 
ANO 

Janeiro a Dezembro  
Part% Exportações Totais do 

Brasil (US$ 1.000) 
Exportações do Complexo 
da Soja (US$ 1.000) 

2015 191.134.325 27.958.701 14,6 
2014 225.100.885 31.407.621 14,0 
2013 242.178.662 30.965.500 12,8 
2012 242.579.776 26.121.995 10,8 
2011 256.039.575 24.154.416 9,4 
2010 201.915.285 17.114.802 8,5 

12 
 

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE (Coordenação de Economia e Estatística). 
 

 Quanto a parceria da China com os demais países, a Aprosoja (2014) mostra que 

os Estados Unidos estão na segunda posição com 40,5% das vendas, seguidos pela 

Argentina, com participação de 8,4%, sendo que em primeiro lugar está o Brasil no 

fornecimento de soja em grãos. Esses grãos importados são processados nas indústrias de 

esmagamento para a produção de óleo de soja e farelo. As estimativas do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos indicam um esmagamento aproximado de 70 milhões 

de toneladas de soja em grão na China, em 2014, para produção de 12,3 milhões de 

toneladas de óleo de soja e 54,5 milhões de toneladas de farelo de soja. Assim, a China 

ampliou sua participação na produção de óleo de soja de 25,5% em 2012 para 27,4% da 

produção mundial em 2014.   

 Embora a produção de óleo de soja na China seja superior à quarta parte da 

produção mundial, o país asiático continua importador líquido do produto, comprando 

cerca de 1,0 milhão de toneladas no mercado internacional. Deve-se ressaltar, no entanto, 

que a China perdeu o posto de maior importador de óleo de soja para a Índia, em 2014, 

que adquiriu 2,1 milhões de toneladas. O Brasil exportou US$ 339,84 milhões do produto 

à China em 2014, ou o equivalente a 396,1 mil toneladas (Aprosoja, 2014). 

 Após a soja, o açúcar é o segundo principal produto de exportação brasileiro à 

China. As exportações de açúcar brasileiro foram de US$ 879,99 milhões em 2014, com 

decréscimo do quantum exportado de 3,5 milhões de toneladas em 2013 para 2,3 milhões 

de toneladas em 2014, conforme estatísticas apresentadas na Tabela I. As importações 

chinesas do mundo foram de 3,5 milhões de toneladas em 2014, sendo que a participação 

brasileira suplantou 50,0% da quantidade adquirida. Outros fornecedores relevantes 

foram: Tailândia (14,0%), Cuba (14,0%) e Coreia do Sul (7,5%), segundo informações 

da Aprosoja (2014).  

O que se observa nos dados acima que o Brasil, ao contrário da China, não 

diversifica os seus parceiros comerciais implicando em uma dependência das decisões de 

importações da China, ou seja, das decisões econômicas tomadas em Pequim. Caso a 

economia chinesa se desacelere nos próximos anos, o Brasil será afetado de três formas: 

o quantum de exportações seria reduzido, assim como o valor delas, e o real seria 

desvalorizado (Aprosoja, 2014). 
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Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE (Coordenação de Economia e Estatística). 
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os Estados Unidos estão na segunda posição com 40,5% das vendas, seguidos pela 

Argentina, com participação de 8,4%, sendo que em primeiro lugar está o Brasil no 

fornecimento de soja em grãos. Esses grãos importados são processados nas indústrias de 

esmagamento para a produção de óleo de soja e farelo. As estimativas do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos indicam um esmagamento aproximado de 70 milhões 

de toneladas de soja em grão na China, em 2014, para produção de 12,3 milhões de 

toneladas de óleo de soja e 54,5 milhões de toneladas de farelo de soja. Assim, a China 

ampliou sua participação na produção de óleo de soja de 25,5% em 2012 para 27,4% da 

produção mundial em 2014.   

 Embora a produção de óleo de soja na China seja superior à quarta parte da 

produção mundial, o país asiático continua importador líquido do produto, comprando 

cerca de 1,0 milhão de toneladas no mercado internacional. Deve-se ressaltar, no entanto, 

que a China perdeu o posto de maior importador de óleo de soja para a Índia, em 2014, 

que adquiriu 2,1 milhões de toneladas. O Brasil exportou US$ 339,84 milhões do produto 

à China em 2014, ou o equivalente a 396,1 mil toneladas (Aprosoja, 2014). 

 Após a soja, o açúcar é o segundo principal produto de exportação brasileiro à 

China. As exportações de açúcar brasileiro foram de US$ 879,99 milhões em 2014, com 

decréscimo do quantum exportado de 3,5 milhões de toneladas em 2013 para 2,3 milhões 

de toneladas em 2014, conforme estatísticas apresentadas na Tabela I. As importações 

chinesas do mundo foram de 3,5 milhões de toneladas em 2014, sendo que a participação 

brasileira suplantou 50,0% da quantidade adquirida. Outros fornecedores relevantes 

foram: Tailândia (14,0%), Cuba (14,0%) e Coreia do Sul (7,5%), segundo informações 

da Aprosoja (2014).  

O que se observa nos dados acima que o Brasil, ao contrário da China, não 

diversifica os seus parceiros comerciais implicando em uma dependência das decisões de 

importações da China, ou seja, das decisões econômicas tomadas em Pequim. Caso a 

economia chinesa se desacelere nos próximos anos, o Brasil será afetado de três formas: 

o quantum de exportações seria reduzido, assim como o valor delas, e o real seria 

desvalorizado (Aprosoja, 2014). 
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Segundo a Anfac (2011) o Brasil está ajustando “passivamente” a sua economia a 

demanda da China, numa forma crescente de dependência, sendo que, a esta relação 

econômica bilateral está se desenvolvendo numa parceria norte-sul (rico e pobre) entre 

duas economias em desenvolvimento. Isto, porque, o Brasil se tornou mais dependente 

das exportações de commodities para o mercado chinês, ao mesmo tempo em que, 

companhias brasileiras estão cada vez mais dependentes de componentes baratos 

produzidos na China. 
 
 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em meio a um cenário extremamente conturbado da política e economia nacional, 

é necessário que tenhamos a consciência de que grande parcela disto não se deve somente 

à má condução da política econômica doméstica, mas também à conjuntura internacional 

que se instaurou nos últimos anos. A discussão vai muito além da administração 

monetária, fiscal e cambial e, diante da atual situação, nos damos conta de que o modelo 

de crescimento baseado na exportação de commodities se mostrou insuficiente para os 

próximos anos. 

Durante a última década, o Brasil vivenciou uma grande expansão do seu PIB 

devido, principalmente, ao superciclo das commodities em seu auge. Este crescimento, 

porém, se mostrou insustentável, uma vez que à medida que a demanda global por este 

tipo de produto passava a diminuir, as economias que se baseavam na produção de bens 

primários passaram a expandir de forma muito mais tímida ou até mesmo a encolherem, 

como é o caso do Brasil. Diversos fatores entram no cálculo quando tentamos explicar 

este fenômeno, porém a resposta central é sempre a mesma: China. 

Diante deste cenário, a mudança nas diretrizes e prioridades econômicas do país se 

mostra algo necessário. O Brasil continuará a exportar commodities em grande 

quantidade para a China – principalmente soja e outros produtos agropecuários –, porém 

a busca por novos parceiros comerciais e de um portfólio mais diversificado de produção 

é indispensável neste momento. Esta é uma etapa necessária que dá ao Brasil a 

oportunidade de se organizar internamente, colocar a economia e a política de volta nos 

trilhos e estar preparado para o momento em que a economia global voltar a se aquecer. 
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Isto nos torna cada vez mais dependentes e especialistas em exportar produtos 

agrícolas sem a agregação de valor, o que compromete as receitas do comércio exterior.  
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RESUMO 

Este trabalho objetiva determinar e analisar a elasticidade espacial (ou horizontal) de 
transmissão de preços entre os preços internacionais do açúcar e o preço médio recebido 
pelo exportador brasileiro de açúcar, por meio do Modelo Estrutural, entre janeiro de 
2004 e novembro de 2015. Como corolário, variações de 1% no preço internacional do 
açúcar são transmitidas para o preço médio recebido pelos exportadores brasileiros de 
açúcar com magnitude de 0,3%, em média, configurando relação inelástica entre as duas 
variáveis e, por consequência, a não ocorrência da Lei do Preço Único. Logo, existem 
mecanismos nesse mercado que estão impedindo o pleno funcionamento do processo de 
arbitragem. Tal fato não é incomum haja vista ser o açúcar um dos produtos mais 
protegidos comercialmente e que sofre muitas interferências. 
Palavras-chave: elasticidade; transmissão de preços; comércio internacional; açúcar. 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the spatial elasticity (or horizontal) of price 
transmission between international sugar prices and the average price received by the 
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Brazilian exporter of sugar, using the Structural Model. The data used are from 
January/2004 to November/2015. As a result, variations of 1% in the international 
sugar price are transmitted to the average price received by Brazilian sugar exporters 
with a magnitude of 0.3% on average, setting inelastic relationship between the two 
variables and, consequently, the non-occurrence of the law of one price. So, there are 
mechanisms in this market that are hindering the full functioning of the arbitration. This 
situation is not unusual, because the sugar is one of the most commercially protected 
product and suffer much interference. 
Key-words: elasticity; price transmission; international trade; sugar 

 

 

1. INTRODUÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Este trabalho objetiva determinar e analisar a elasticidade espacial (ou 

horizontal) de transmissão de preços entre os preços internacionais do açúcar e o preço 

médio recebido pelo exportador brasileiro de açúcar, por meio do Modelo Estrutural, 

entre janeiro de 2004 e novembro de 2015. 

Considerado uma fonte natural de energia e parte importante da dieta humana, o 

açúcar é um produto de destaque para a questão da segurança alimentar do ser humano, 

podendo ser extraído de diversas matérias primas como da cana-de-açúcar, beterraba, 

milho, etc. Mesmo a despeito de uma forte instabilidade econômica que pairou sobre 

diversos países em anos recentes, a produção açucareira mundial vem crescendo. 

Segundo dados da United States Department of Agriculture (USDA, 2016), na safra 

2014/2015 a produção açucareira mundial foi de 172 milhões de toneladas, em cotejo 

com a produção da safra 2008/2009 (período inicial da última grande crise financeira 

global) houve um crescimento de aproximadamente 20%. 

Nesse contexto, o Brasil é o maior produtor e também exportador de açúcar do 

mundo. Foram produzidos, na safra 2014/2015, 35,8 milhões de toneladas de açúcar, ou 

seja, cerca de 21% da produção total, sendo este País responsável por quase metade do 

açúcar negociado no mundo (USDA, 2016). Dados da União da Indústria da Cana-de-

Açúcar (UNICA, 2016) mostram que as exportações açucareiras brasileiras, da safra 

2014/2015 (soma dos valores de abril de 2014 até março de 2015), geraram a receita de 

US$ 9,3 bilhões, contribuindo para o saldo comercial do agronegócio nacional. A 

matéria-prima no qual se obtém este produto no Brasil é a cana-de-açúcar, ressaltando 

que são possíveis, em termos regionais, dois períodos distintos de safra por ano (uma no 

Norte/Nordeste e a outra no Centro-Sul). 
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Conforme aponta Mazzuchetti (2014), as formas pelas quais o açúcar brasileiro é 

comercializado variam de acordo com o seu mercado, sendo a forma cristal mais 

direcionada para o mercado doméstico, o Very High Polarization (VHP - polarização 

muito alta), de menor umidade e transporte mais fácil (gerando perdas menores), é 

destinado mais para exportação, que também é o foco do açúcar demerara, comumente 

conhecido como açúcar bruto. Convém ressaltar que estes dois tipos de açúcar são 

utilizados como matérias primas para a produção de açúcar refinado ou em outros 

processos de industrialização. Há também outras formas de açúcar como o orgânico 

(produzido sem nenhum aditivo químico) e o líquido, porém, ambos de menor destaque 

em termos de comercialização quando comparados aos congêneres supracitados.  

Lamounier et al. (2006), Anhesini et al. (2013) e Rissardi Júnior (2015) 

salientam que o açúcar, por se tratar de uma commodity internacional, precisa atender 

alguns critérios de padronização para ser comercializado no mercado externo por 

intermédio das bolsas de valores. Contudo, por ser uma importante fonte de energia, 

com finalidade alimentar e industrial expressiva, derivado tanto de matérias-primas que 

podem ser cultivadas seja no hemisfério norte, seja no sul, “[...] o açúcar é um dos mais 

protegidos comercialmente e por isso sofre muitas interferências, seja nos países 

produtores ou consumidores” (MAZZUCHETTI, 2014, p.16). O financiamento público 

da produção, a determinação de cotas de produção, as barreiras à importação, os 

subsídios à exportação, salvaguardas especiais e outros mecanismos são algumas das 

distorções no comércio internacional do açúcar que contribuem para afetar não somente 

os preços como a produção e os estoques, gerando distorções nesse mercado 

(AMARAL et al., 2003; COSTA, 2004; ANHESINI et al., 2013, MAZZUCHETTI, 

2014).  

Outro aspecto importante a destacar é o atual momento vivenciado pela 

agroindústria canavieira no Brasil, mormente a partir da extinção do Instituto do Açúcar 

e do Álcool (IAA), em 1990, que alterou a dinâmica do mercado de açúcar. A partir de 

então os produtores dessa commodity (bem como de todos os derivados da cana-de-

açúcar, especialmente o etanol) passaram a atuar, sob a égide de um processo de 

desregulamentação, em um ambiente mais competitivo. Embora, frisa-se, tenham 

ocorrido momentos na história nacional recente de caso de “intervenção mascarada”, 

por meio do controle artificial do preço de alguns derivados do petróleo que afetaram a 
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competitividade do etanol. 

Haja vista a importância relatada do açúcar1, a problemática central deste artigo 

está em determinar a elasticidade espacial de transmissão entre os preços internacionais 

do açúcar e o preço médio recebido pelo exportador brasileiro de tal commodity. Com 

isto se averigua a veracidade da Lei do Preço Único (se variações de preços em um 

mercado pode ser transmitida integralmente para os demais mercados), ou se, ao 

contrário, as regiões apresentam elementos que causam ruídos e impeçam o pleno 

funcionamento do processo de arbitragem para o caso do açúcar. 

Este artigo contém cinco seções, incluindo esta introdução (1). São feitos, na 

sequência, esclarecimentos sobre a elasticidade de transmissão de preços (2) e material 

e métodos (3). A seção seguinte trata da análise de resultados (4) e as conclusões (5) 

completam o artigo. 

 

 

2. ELASTICIDADE DE TRANSMISSÃO DE PREÇOS 

Em relação à análise do comportamento entre variáveis econômicas, destaca-se a 

elasticidade de transmissão de preços. Este é um conceito análogo ao de qualquer outro 

tipo de elasticidade. Enquanto, por exemplo, o tradicional conceito de elasticidade-

preço da demanda mostra como variações nos preços de determinado produto causam 

variações na sua respectiva quantidade demandada, o conceito de elasticidade de 

transmissão de preços mostra como variações de preços de um produto em determinado 

mercado são transmitidas para os preços do mesmo produto dentro de um mesmo 

mercado, porém, em outro nível, ou então como variações de preços em determinado 

produto são transmitidas para o preço do mesmo produto em outro mercado. No 

primeiro caso tem-se a elasticidade de transmissão de preços vertical e no segundo a 

elasticidade de transmissão de preços horizontal (ou espacial). 

Portanto, em relação à transmissão de preços entre mercados há duas vertentes: 

transmissão vertical de preços e transmissão horizontal (ou espacial) de preços. Sendo 

assim, torna-se necessário detalhar cada um desses tipos de elasticidades de transmissão 

de preços. 

                                                           
1 Maiores considerações sobre este setor, ver: Moraes & Shikida (2002), Macedo (2005), Chagas (2009) e 
Rissardi Júnior (2015). 
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De acordo com Barros & Burnquist (1987), a elasticidade de transmissão de 

preços vertical é a variação relativa no preço em um determinado nível de mercado em 

relação à variação no preço em outro nível. Um exemplo de transmissão vertical são os 

choques de preços no atacado que afetam os preços no âmbito do produtor e no nível de 

varejo. 

Estudos relacionados com a transmissão horizontal de preços baseiam-se nos 

conceitos relacionados com a formação competitiva dos preços, ou seja, tem como 

alicerce a Lei do Preço Único, sendo que, no âmbito econométrico, destaca-se o 

trabalho seminal de Mundlack & Larson (1992) sobre o tema. 

A Lei do Preço Único estabelece que em mercados concorrenciais livres de 

custos de transporte e de barreiras oficiais ao comércio (como por exemplo, impostos, 

entre outros), bens idênticos transacionados em diferentes regiões devem ser vendidos 

pelo mesmo preço. 

A validade da Lei do Preço Único está diretamente relacionada ao processo de 

arbitragem entre regiões, o qual tende a igualar os preços nos dois mercados no longo 

prazo. Por exemplo, supondo duas regiões distintas denominadas de Regiões A e B, 

respectivamente, e, dado que as duas regiões possuam preços diferentes para o mesmo 

produto, sendo que, o preço desse produto é menor na Região A relativamente à Região 

B, o processo de arbitragem induz a uma elevação do preço desse produto na região A 

com preço baixo, pois, esse produto passa a ser exportado para a Região B, a qual tem 

preço maior, reduzindo a quantidade ofertada do produto na Região A. Por outro lado, a 

entrada desses produtos na Região B, aumenta sua quantidade ofertada, reduzindo seu 

preço nessa região. O processo de arbitragem continua até o momento em que os preços 

nas duas regiões sejam igualados. 

 Dessa forma, caso a Lei do Preço Único seja válida, os preços de determinado 

produto devem ser iguais nas regiões em que é vendido, determinando que os mercados 

sejam integrados. Sendo assim, variações de preços no mercado A são transmitidas 

proporcionalmente aos preços praticados no mercado B no longo prazo. Tal situação 

implica que a elasticidade de transmissão de preços deve ser igual a um. 

 No entanto, podem ocorrer situações onde o processo de arbitragem não 

funcione em toda sua plenitude. Conforme Sexton et al. (2003), três fatores podem ser 

responsáveis pela não aplicação da Lei do Preço Único. O primeiro deles diz respeito ao 
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fato de que as regiões apresentam economias autárquicas, ou seja, são economias 

fechadas. Um segundo fator seria a presença de elementos que causem ruídos e 

impeçam o pleno funcionamento do processo de arbitragem, entre os quais, destacam-

se: barreiras comerciais, assimetria de informações, aversão ao risco, entre outros. 

Finalmente, outro obstáculo ao processo de arbitragem seria a presença de estruturas de 

mercado de competição imperfeita em um ou mais mercados.  

 Segundo Rapsomanikis et al. (2006), a ausência de integração de mercado, ou 

melhor, a não transmissão completa de preços de um mercado para outro, tem 

importantes implicações em termos de bem-estar2 para a sociedade. A implementação 

de políticas comerciais restritivas ou a presença de custos de transação, como, por 

exemplo, infraestrutura de comunicação e transporte precários, pode resultar na redução 

de informação disponível para os agentes econômicos para a tomada de decisão. Sendo 

assim, a existência de assimetrias de informação contribui para resultados ineficientes 

em termos econômicos. 

 De acordo com Goodwin (2006), há várias denominações para caracterizar o 

grau de transmissão espacial de preços: integração espacial de mercados, eficiência 

espacial, lei do preço único e condição de arbitragem espacial. Ainda, segundo este 

mesmo autor, a condição para determinado mercado ser considerado integrado pode 

apresentar variações em função do autor. Por exemplo, a integração espacial pode ser 

considerada somente com a perfeita transmissão de preços entre mercados, ou seja, a 

elasticidade de transmissão de preços deve ser igual à unidade, o que implica que 

variações de preços em determinado mercado são transmitidas na mesma proporção 

para outro mercado. Abordagem alternativa, por sua vez, pode requerer somente que os 

preços de ambos os mercados não se distanciem por muito tempo um do outro. 

 Matematicamente, o modelo de ligação espacial de preços entre regiões é 

representado da seguinte maneira: 
1 2
t tP P           (1) 

em que i
tP  representa o preço da commodity na região i no período t, e   é um 

parâmetro que representa os custos de transação, como por exemplo, os custos de 

transporte. 
                                                           
2 É necessário observar que o grau ou intensidade de transmissão de preços tem papel preponderante na 
literatura antitruste, sendo importante a definição do mercado espacial, ou mercado geográfico relevante. 
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 Conforme Goodwin (2006), os custos de transação não são desprezíveis ao se 

transportar commodities entre regiões. Em função disto, a equação acima não é 

adequada, a menos que os mercados sejam ligados por um fluxo contínuo de 

commodities entre eles. Isto implica que, quando há fluxo contínuo de mercadorias entre 

os mercados, as diferenças entre os preços esperados são exatamente iguais aos custos 

de transporte. Logo, a equação acima precisa ser reescrita da seguinte forma: 
1 2
t tP P           (2) 

 Dessa maneira, os preços correntes podem divergir apenas no curto prazo, mas 

as ações dos arbitradores num mercado que funciona perfeitamente tendem a pressionar 

os preços de tal forma que a diferença entre os preços nas duas regiões seja igual aos 

custos de transporte no longo prazo. 

 Em termos econométricos, o parâmetro   é utilizado para captar possíveis 

desvios, em função de variáveis não introduzidas no modelo, ou seja, funciona como 

um termo de erro na equação. Escrevendo a equação na forma logarítmica, obtém-se: 
1 2
t tp p            (3) 

em que   IID( 2,  ) e E ( 2
tp  ) = 0, ou seja,   não é correlacionado com 

nenhuma das variáveis de entrada do modelo. 

 O modelo mais simples pressupõe que os preços de determinada região sejam 

função do preço do mesmo produto em outra região e do termo de erro. Sendo assim, 

estima-se o seguinte modelo: 
1 2
t tp p            (4) 

 Em relação ao coeficiente  , adota-se a hipótese de que seu valor seja igual à 

unidade quando houver perfeita integração entre os mercados. Assim, o coeficiente   

é a elasticidade-preço da commodity na região 1, ou seja, é a sua elasticidade de 

transmissão de preço. Quando o seu valor é igual a um, significa que variações na 

região 2 são plenamente transmitidas aos preços do mesmo produto na região 1 e, neste 

caso, os mercados são perfeitamente integrados e vale a Lei do Preço Único. Por outro 

lado, quando o valor de   é igual à zero, isto significa que variações de preços na 

região 2 não conduzem a qualquer tipo de reação dos preços do mesmo produto no 
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mercado 1. Neste caso, ambas as regiões são autárquicas, isto é, completamente 

fechadas. É comum que o valor de   permaneça entre zero e um, refletindo algum tipo 

de restrição imposta ao mercado. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Primeiramente, é preciso dizer que para determinar a elasticidade espacial (ou 

horizontal) de transmissão de preços entre os preços internacionais do açúcar e o preço 

médio recebido pelo exportador brasileiro de tal commodity, é preciso decompor a série 

do preço médio do açúcar recebido pelo exportador brasileiro. Tal procedimento visa 

determinar qual ou quais dos componentes não observáveis são estocásticos ou 

determinísticos. 

 Os tradicionais métodos econométricos, tais como regressão, ou modelos de 

séries temporais, como, por exemplo, Modelo de Função de Transferência, Co-

integração de Engle Granger e Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC), entre 

outros, permitem estimar elasticidade média tanto no âmbito do curto quanto e/ou de 

longo prazo. No entanto, tais métodos não levam em consideração os componentes não 

observáveis, os quais serão apresentados em detalhes mais abaixo. 

 Este estudo utiliza o denominado Modelo Estrutural, conforme apresentado em 

Harvey (1993; 1996) e Commandeur & Koopman (2007), para estimar a elasticidade 

média de transmissão entre os preços internacionais do açúcar para os preços recebidos 

pelos exportadores de açúcar no Brasil. 

O aspecto relevante do Modelo Estrutural relativamente aos demais modelos 

descritos acima é que tal método permite decompor as séries temporais em seus quatro 

componentes não observáveis: Tendência, Sazonalidade, Ciclo e componente Irregular. 

Mais especificamente, este método decompõe o componente Tendência em duas partes, 

o nível da série e sua respectiva inclinação, permitindo determinar se o nível da série é 

constante ou não e se sua inclinação é constante ou não ao longo do tempo. Também, se 

há sazonalidade, e diante da presença de sazonalidade, se a mesma é estocástica ou 

determinística, o mesmo ocorrendo com o componente ciclo. Em relação ao 

componente Irregular, o Modelo Estrutural permite sua modelagem via modelo Auto-
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regressivo de Médias Móveis (ARMA)3, tanto para parâmetros regulares quanto 

sazonais. 

 Matematicamente, o componente Irregular é representado como: 

𝜙𝜙(𝐵𝐵)Φ(𝐵𝐵𝑠𝑠)𝜖𝜖𝑡𝑡 = 𝜃𝜃(𝐵𝐵)Θ(𝐵𝐵𝑠𝑠)𝑎𝑎𝑡𝑡, 

em que B corresponde ao operador de defasagem, o qual é definido como 𝐵𝐵𝜖𝜖𝑡𝑡 = 𝜖𝜖𝑡𝑡−1, 

logo, quanto maior o expoente de B, maior sua defasagem no tempo. O modelo ARMA 

é representado por um conjunto de polinômios. O termo 𝜙𝜙(𝐵𝐵) é o polinômio Auto-

regressivo regular, Φ(𝐵𝐵𝑠𝑠) é o polinômio Auto-regressivo Sazonal, 𝜃𝜃(𝐵𝐵) é o polinômio 

de Médias Móveis regular, Θ(𝐵𝐵𝑠𝑠) é o componente de Média Móvel Sazonal e s é a 

extensão da sazonalidade. Por hipótese, o processo ARMA é estacionário e inversível se 

as raízes de todos os polinômios se encontram fora do círculo unitário, isto é, se os 

valores absolutos dessas raízes são estritamente maiores que um. 

 Matematicamente, o Modelo Estrutural completo pode ser escrito como: 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑌𝑌𝑡𝑡) =  𝜇𝜇𝑡𝑡 +  𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝜓𝜓𝑡𝑡 + ∑ (𝜀𝜀𝑖𝑖𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑘𝑘))𝑘𝑘
𝑘𝑘=0 + 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑤𝑤𝑡𝑡 +  𝜙𝜙𝑡𝑡 +  ∑ 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑌𝑌𝑡𝑡−1

𝑡𝑡
𝑡𝑡=2 +  𝜖𝜖𝑡𝑡 

A seguir serão detalhados todos os componentes relativos ao Modelo Estrutural. 

A Tendência 𝜇𝜇𝑡𝑡 pode ser subdividida em dois componentes, nível e inclinação, 

cujas fórmulas são: 

𝜇𝜇𝑡𝑡+1 =  𝜇𝜇𝑡𝑡 +  𝜈𝜈𝑡𝑡 + 𝜉𝜉𝑡𝑡(nível) 

𝑣𝑣𝑡𝑡+1 =  𝑣𝑣𝑡𝑡 +  𝜁𝜁𝑡𝑡 (inclinação) 

A variação no nível e inclinação é governada pelas variâncias dos termos ξt e 𝜁𝜁𝑡𝑡 

nas respectivas equações. Casos interessantes desse componente surgem quando se 

manipula as respectivas variâncias. Se a variância ξt = 0, a inclinação será constante e 

igual a 𝜈𝜈0. Por outro lado, se a variância 𝜁𝜁𝑡𝑡 = 0, isso implica que 𝜇𝜇𝑡𝑡 será uma tendência 

determinística dada por 𝜇𝜇0 + 𝜈𝜈0𝑡𝑡. 

O componente sazonal pode ser representado de duas formas, por variáveis 

dummies ou trigonométricas. 

No caso da representação da sazonalidade por variáveis Dummies, com a 

extensão da sazonalidade representada por s, tem-se a seguinte equação estocástica: 

∑ 𝛾𝛾𝑡𝑡−𝑖𝑖 = 𝜔𝜔𝑡𝑡
𝑠𝑠−1
𝑖𝑖=0  , 𝜔𝜔𝑡𝑡~𝑖𝑖. 𝑖𝑖. 𝑑𝑑. 𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝜔𝜔

2 ) 

 A sazonalidade (𝛾𝛾𝑡𝑡), no caso de dados mensais, implica que s = 12. 

Neste estudo foi utilizada a sazonalidade com base trigonométrica: 
                                                           
3 Detalhes sobre o Modelo ARMA podem ser encontrados em Vandaele (1983) e Mills (1990). 
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𝛾𝛾𝑡𝑡 =  ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡

[𝑠𝑠/2]

𝑗𝑗=1
 

em que j = 1, 2, ...., [s/2] e cada 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡 é gerado a partir das seguintes fórmulas 

𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡+1 =  𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡 cos 𝜆𝜆𝑗𝑗 +  𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡 ∗ sen 𝜆𝜆𝑗𝑗 + 𝜔𝜔𝑗𝑗,𝑡𝑡 

𝛾𝛾 ∗𝑗𝑗,𝑡𝑡+1=  −𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡 cos 𝜆𝜆𝑗𝑗 + 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡 ∗ sen 𝜆𝜆𝑗𝑗 + 𝜔𝜔𝑗𝑗,𝑡𝑡 ∗ 

em que 𝜆𝜆𝑗𝑗 = 2𝜋𝜋𝑗𝑗
𝑠𝑠  é a frequência em radianos e os termos 𝜔𝜔𝑡𝑡 e 𝜔𝜔𝑡𝑡 ∗ são mutuamente 

independentes. 

O termo 𝜓𝜓𝑡𝑡 representa o componente cíclico. A equação estocástica que governa o 

componente ciclo de período p e o fator de amortecimento ρ é a seguinte: 

[ 𝝍𝝍𝒕𝒕
𝝍𝝍 ∗𝒕𝒕

] = 𝝆𝝆 [ cos 𝝀𝝀 sin 𝝀𝝀
− sin 𝝀𝝀 cos 𝝀𝝀] [ 𝝍𝝍𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝝍𝝍 ∗𝒕𝒕−𝟏𝟏 
] + [ 𝝊𝝊𝒕𝒕

𝝊𝝊 ∗𝒕𝒕
] 

em que υt e υ*t erros gaussianos independentes com média zero e variância σ2
υe 𝜆𝜆 =  2𝜋𝜋

𝑝𝑝  

é a frequência angular do ciclo. Qualquer período de tempo (p) maior que 2 é 

admissível, enquanto o fator de amortecimento (𝜌𝜌) pode assumir qualquer valor no 

intervalo (0, 1), incluindo um, porém, excluindo zero. Valores de 𝜌𝜌 menores que a 

unidade produz ciclo estacionário, enquanto 𝜌𝜌 = 1 produz ciclo não estacionário. 

 O termo 𝜙𝜙𝑡𝑡 é o termo auto-regressivo, 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑤𝑤𝑡𝑡 permite utilizar variáveis dummies 

para tratar quebras estruturais decorrentes da presença de outliers4 e, finalmente, 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑌𝑌𝑡𝑡−1 

representa a variável dependente defasada. 

 Após a estimação do Modelo Estrutural, é necessário analisar os resíduos para 

verificar a efetividade do processo de filtragem. Para a apresentação das estatísticas 

utilizadas para a avaliação do modelo estimado foi utilizado o texto de Yaffee & McGee 

(2000). 

 Entre as estatísticas utilizadas para verificar se o modelo estimado está adequado 

ou não, tem-se o Erro Quadrático Médio (ou Variância do Erro), cuja fórmula é: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ (𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑦𝑦�̂�𝑡)2𝑇𝑇
𝑡𝑡=0

𝑇𝑇−𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇−𝑘𝑘,, 

em que SQR corresponde à soma dos quadrados dos resíduos e é dada pela seguinte 

fórmula: 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆 = ∑ (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�̂�𝑡)2𝑇𝑇
𝑡𝑡=0 , 𝑦𝑦𝑡𝑡 é o valor observado no período t, 𝑦𝑦�̂�𝑡é o valor 

previsto dentro da amostra no tempo t, T corresponde ao número de observações 
                                                           
4 As implicações sobre a presença de outliers, bem como os tipos de outliers e os procedimentos para sua 
correção, podem ser encontrados em Box & Tiao (1975) e em Box et al. (1994). 
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amostrais e k é o número de parâmetros estimados. Quanto mais próximo de zero o 

EQM, mais os valores previstos se aproximam dos valores observados e melhor o ajuste 

do modelo. 

 Um segundo indicador utilizado foi a Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio 

(REQM), cuja fórmula é: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 =  √ 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇 − 𝑘𝑘 

 No caso do REQM, assim como no caso da estatística anterior, quanto mais 

próximo de zero, melhor o ajuste do modelo. 

Outra estatística é o Percentual Absoluto do Erro Médio (PAEM), a qual 

determina a acurácia do modelo em termos percentuais, novamente, quanto mais 

próximo de zero, melhor o ajuste do modelo. A sua fórmula é a seguinte: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 = 100
𝑇𝑇 ∑ |(𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑦𝑦�̂�𝑡)

𝑦𝑦𝑡𝑡
|𝑇𝑇

𝑡𝑡=0 . 

Outros indicadores utilizados para avaliar o modelo estimado neste estudo foram 

o Coeficiente de Determinação, também denominado de R2, R2 ajustado, Random Walk 

R2 e Amemiya R2 ajustado. Em linhas gerais, o R2 é a medida de ajuste mais utilizada, 

sendo que consiste no coeficiente de correlação ao quadrado e varia entre 0 e 1. Quanto 

mais próximo da unidade, melhor o ajuste do modelo. 

Em termos matemáticos, o R2 é representado como: 

𝑅𝑅2 = 1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇, 

em que SQT corresponde a soma de quadrados total. 

No entanto, conforme Brooks (2002) deve-se realçar que o R2 apresenta 

problemas. Dado que o R2 é definido em termos de variação ao redor da média de y, tal 

que, se o modelo é reparametrizado e a variável dependente é modificada, o valor de R2 

também se modificará. Logo, não se deve comparar os valores de R2 entre modelos com 

diferentes variáveis dependentes. Também, o valor do R2 nunca diminui se mais 

regressores são adicionados ao modelo. Portanto, é impossível utilizar o R2 como 

determinante se uma dada variável deveria estar presente no modelo ou não. 

Para contornar os problemas relacionados com o R2, frequentemente se leva em 

conta a perda de graus de liberdade associado com a inclusão de mais variáveis no 

modelo. Isto é conhecido como R2 ajustado: 
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𝑅𝑅2̅̅̅̅ = 1 − [(𝑇𝑇−1
𝑇𝑇−𝑘𝑘) (1 − 𝑅𝑅2)]. 

Se um regressor extra é adicionado ao modelo, k aumenta, e, a menos que R2 

mais que compense esse aumento, o valor do R2 ajustado decairá. Portanto, o R2 

ajustado pode ser utilizado na tomada de decisão se determinada variável deve ou não 

ser incluída no modelo. 

Uma variante do R2 ajustado é o R2 ajustado de Amemiya. Segundo Yaffee & 

McGee (2000, p.219), o “R2 ajustado e o R2 ajustado de Amemiya utilizam diferentes 

ajustes para compensar o número de parâmetros que estão sendo estimados”. A fórmula 

para o R2 ajustado de Amemiya é: 

𝑅𝑅2̅̅̅̅  𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 − [(𝑇𝑇+𝑘𝑘
𝑇𝑇−𝑘𝑘) (1 − 𝑅𝑅2)]. 

Assim como no caso do R2, tanto para o R2 ajustado quanto para o R2 ajustado de 

Amemiya, o melhor ajuste do modelo ocorre quando seus respectivos valores se 

aproximam da unidade. 

Finalmente, o último indicador utilizado foi o random walk R2, o qual compara o 

R2 do modelo estimado com o R2 de uma variável aleatória. Sua fórmula é a seguinte: 

𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅2 = (1 − (𝑇𝑇−1
𝑇𝑇 )) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 

sendo que: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∑ (𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1 − 𝜇𝜇)2𝑇𝑇
𝑡𝑡−2  e 𝜇𝜇 = 1

𝑇𝑇−1 ∑ (𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1)𝑇𝑇
𝑡𝑡=2 , em que 

RWSQR é a soma de quadrados dos resíduos da variável aleatória e 𝜇𝜇 é uma constante 

ou valor médio da série. 

 

3.1 Dados 

 Foram utilizadas duas séries temporais mensais com início em Janeiro de 2004 e 

término em Novembro de 2015. 

A série do Preço Internacional do Açúcar foi extraída do site do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), cujo endereço eletrônico é o seguinte: 

https://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx, e corresponde ao preço de 

importação de açúcar pelos Estados Unidos, maior consumidor mundial de tal produto. 

Essa série estava em centavos de dólar por libra peso e foi transformada em centavos de 

dólar por quilograma.  
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A segunda série trata do preço médio recebido pelo exportador de açúcar do 

Brasil, principal exportador mundial de açúcar de cana. Essa série foi obtida no site 

União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), cujo endereço é: 

http://www.unicadata.com.br/listagem.php?idMn=73. Para se estabelecer o preço médio 

recebido pelo exportador de açúcar, dividiu-se o valor das exportações (em dólares) pela 

respectiva quantidade exportada, cuja unidade está em toneladas. A seguir, essa série foi 

transformada em centavos de dólares por quilograma. 

 A série dos preços internacionais do açúcar é denominada PINT e a série do 

preço médio recebido pelo exportador é PBR. Dado que se objetiva determinar a 

elasticidade de transmissão dos preços internacionais do açúcar para o preço médio 

recebido pelo exportador de açúcar brasileiro, aplicou-se o logaritmo sobre ambas as 

séries, as quais foram denominadas como LPINT e LPBR. 

 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Ao se trabalhar com o denominado Modelo Estrutural, o primeiro passo consiste 

em verificar se cada um dos componentes não observáveis da série temporal, tendência 

(nível e inclinação), sazonalidade, ciclo e componente Irregular apresentam 

comportamento estocástico ou determinístico. 

 Inicialmente foi estimado o Modelo Estrutural, relativo à variável dependente, 

que neste caso é o preço médio recebido pelo exportador de açúcar no Brasil, 

conjuntamente com todos os componentes não observáveis, tendência (nível e 

inclinação), sazonalidade, ciclo e componente Irregular. Este procedimento visa 

determinar quais componentes apresentam comportamento estocástico (variam ao longo 

do tempo) ou determinístico (invariantes ao longo do tempo). 

 A Tabela 1 apresenta os resultados do Modelo Estrutural. Com base no menor 

valor em módulo do Teste t de Student (ou maior P-valor), o respectivo parâmetro não é 

estatisticamente significativo e pode ser removido do modelo. 
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Tabela 1. Estimativas Finais dos Parâmetros Livres, Tendência (Nível e 
Inclinação), Sazonalidade, Ciclo e Componente Irregular, Preço Médio Recebido 
pelos Exportadores Brasileiros de Açúcar, Janeiro de 2004 – Novembro de 2015 
Componente 
Tendência 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão da 
Estimativa 

Valor Teste 
t 

P-Valor 

Irregular Variância do Erro 9.52228E-10 5.07476E-7 0.00 0.9985 
Nível Variância do Erro 0.00032428 0.0008190 0.40 0.6922 

Inclinação Variância do Erro 0.00004351 0.00002680 1.62 0.1044 
Sazonalidade Variância do Erro 4.33755E-14 9.288E-11 0.00 0.9996 

Ciclo Fator de 
Amortecimento 

0.90999 0.06812 13.36 <.0001 

Ciclo Período 20.95654 6.27649 3.34 0.0008 
Ciclo Variância do Erro 0.00045000 0.0004383 1.03 0.3046 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 

 

 Neste estudo, ao invés de se remover de uma vez todos os parâmetros não 

estatisticamente significativos, optou-se pela remoção individual de cada parâmetro, 

sendo que, após essa remoção, estima-se novamente o modelo e, assim sucessivamente, 

até ser obtido o modelo com todos os parâmetros estatisticamente significativos, 

conforme apresentado em Fomby (2008), Milhoj (2012), Gharibvand (2015), e Lavery 

(2015). 

 De acordo com resultados apresentados na Tabela 1, o parâmetro associado ao 

componente sazonalidade tem o menor P-Valor; logo a hipótese nula de que sua 

variância é igual à zero não pode ser rejeitada, dessa maneira este componente pode ser 

removido do modelo. Em outras palavras, isto significa que o componente analisado 

não varia ao longo do tempo. 

 A estimação do Modelo Estrutural após a exclusão do componente Sazonalidade 

mostra que o componente Irregular é aquele que apresenta o menor valor em módulo 

para o teste t de Student. Seu resultado implica que a hipótese nula de que este 

componente não tem variância estocástica não pode ser rejeitada, uma vez que há 

99,93% de probabilidade de se rejeitar a hipótese nula e ela ser verdadeira. Em outras 

palavras, há 99,93% de probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, ou seja, rejeitar a 

hipótese nula e tal hipótese ser verdadeira (Tabela 2). Este resultado mostra que o 

componente Irregular também é invariante no tempo e pode ser removido do modelo. 
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Tabela 2. Estimativas Finais dos Parâmetros Livres, Tendência (Nível e 
Inclinação), Ciclo e Componente Irregular, Preço Médio Recebido pelos 

Exportadores Brasileiros de Açúcar, Janeiro de 2004 – Novembro de 2015 
Componente 
Tendência 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão da 
Estimativa 

Valor Teste 
t 

P-Valor 

Irregular Variância do Erro 1.88395E-10 2.27065E-7 0.00 0.9993 
Nível Variância do Erro 0.00032428 0.0008190 0.40 0.6921 

Inclinação Variância do Erro 0.00004351 0.00002680 1.62 0.1044 
Ciclo Fator de 

Amortecimento 
0.90999 0.06812 13.36 <.0001 

Ciclo Período 20.95654 6.27647 3.34 0.0008 
Ciclo Variância do Erro 0.00045000 0.0004383 1.03 0.3046 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 

 

 Os resultados da Tabela 3 mostram que, após a exclusão do componente 

Irregular, o parâmetro estimado que se apresenta menos significativo em termos 

estatísticos é o Nível do componente Tendência, com valor do teste t de Student de 

apenas 0,40. Isso quer dizer que o Nível também é invariante ao longo do tempo, uma 

vez que há 69,21% de probabilidade de se rejeitar a hipótese nula (invariante ao longo 

do tempo) e a referida hipótese ser verdadeira, logo, não se rejeita a hipótese nula. 

 

Tabela 3. Estimativas Finais dos Parâmetros Livres, Tendência (Nível e 
Inclinação) e Ciclo, Preço Médio Recebido pelos Exportadores Brasileiros de 

Açúcar, Janeiro de 2004 – Novembro de 2015 
Componente 
Tendência 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão da 
Estimativa 

Valor Teste 
t 

P-Valor 

Nível Variância do Erro 0.00032429 0.0008190 0.40 0.6921 
Inclinação Variância do Erro 0.00004351 0.00002680 1.62 0.1044 

Ciclo Variância do Erro 0.91000 0.06812 13.36 <.0001 
Ciclo Fator de 

Amortecimento 
20.95649 6.27628 3.34 0.0008 

Ciclo Período 0.00044999 0.0004383 1.03 0.3046 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 

 

 Após a remoção do Nível do componente Tendência, verifica-se que tanto a 

inclinação do componente Tendência quanto os três parâmetros do componente Ciclo 

são estatisticamente significativos ao se adotar o nível de significância de 10% (Tabela 

4). Em função dos resultados, pode-se inferir que tanto a Inclinação quanto o Ciclo 

variam ao longo do tempo, ou seja, apresentam comportamento estocástico. 
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Tabela 4. Estimativas Finais dos Parâmetros Livres, Tendência (Inclinação) e 
Ciclo, Preço Médio Recebido pelos Exportadores Brasileiros de Açúcar, Janeiro de 

2004 – Novembro de 2015 
Componente 
Tendência 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão da 
Estimativa 

Valor Teste 
t 

P-Valor 

Inclinação Variância do Erro 0.00004548 0.00002727 1.67 0.0953 
Ciclo Variância do Erro 0.89451 0.04436 20.17 <.0001 
Ciclo Fator de 

Amortecimento 
22.98668 6.75032 3.41 0.0007 

Ciclo Período 0.00071649 0.0003459 2.07 0.0383 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 

 

 A seguir foi feita uma pesquisa para identificar a possível presença de outliers na 

série do preço médio recebido pelos exportadores brasileiros de açúcar. Foi identificada 

a presença de dois outliers do tipo Additive (AO) nas observações 75 e 124, as quais 

correspondem a março de 2010 e abril de 2014. Os respectivos outliers são 

estatisticamente significativos para um nível de significância de 1% e foram 

responsáveis pelo deslocamento positivo da série em aproximadamente 8% (março de 

2010) e queda de aproximadamente 9%, respectivamente (Tabela 5). 

Também foi necessária a inclusão da variável dependente defasada de um 

período como variável independente no modelo. O parâmetro auto-regressivo de ordem 

um também é estatisticamente significativo para um nível de significância de 1% 

(Tabela 5). Economicamente, tal parâmetro estimado mostra que 45,37% do valor da 

variável dependente no tempo t deve-se a própria variável defasada de um período (ou t-

1), ou seja, predomina forte memória no curto prazo, uma vez que quase metade do 

valor da variável no período atual é composta por ela própria defasada de um período. 

 

Tabela 5. Estimativas Finais dos Parâmetros Livres, Tendência (Inclinação), Ciclo, 
Outliers, Preço Internacional e Parâmetro Auto-regressivo, Preço Médio Recebido 

pelos Exportadores Brasileiros de Açúcar, Janeiro de 2004 – Novembro de 2015 
Componente 
Tendência 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão da 
Estimativa 

Valor Teste 
t 

P-Valor 

Inclinação Variância do Erro 1.707721E-7 8.63135E-8 1.98 0.0479 
Ciclo Variância do Erro 0.40087 0.24163 1.66 0.0971 
Ciclo Fator de 

Amortecimento 
4.31512 1.38090 3.12 0.0018 

Ciclo Período 0.00026090 0.00008561 3.05 0.0023 
lpint Coeficiente 0.30897 0.01717 18.00 <.0001 

AO75 Coeficiente 0.15521 0.01857 8.36 <.0001 
AO124 Coeficiente -0.09023 0.01863 -4.84 <.0001 
DepLag Phi_1 0.45379 0.09920 4.57 <.0001 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 
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 Por último, mas não menos importante, foi inserida como variável independente 

o preço internacional do açúcar. O parâmetro estimado associado a esta variável, mais 

uma vez, também é significativo para um nível de significância de 1%. Dado que tanto a 

variável dependente quanto independente está em logaritmo, então, o coeficiente 

estimado para a variável independente é a elasticidade de transmissão de preço. Dessa 

forma, variações de 1% no preço internacional do açúcar são transmitidas para o preço 

médio recebido pelos exportadores brasileiros de açúcar com magnitude de 0,3%, em 

média, configurando relação inelástica entre as duas variáveis (Tabela 5). Destarte, o 

resultado da presente pesquisa reflete algum tipo de restrição imposta ao mercado, 

invalidando a Lei do Preço Único, ou seja, os mercados analisados não podem ser 

considerados perfeitamente integrados. 

Convém remontar à literatura revisada conquanto essa relação inelástica também 

foi encontrada por Silveira (2004), mas com percentuais distintos (1% no preço do 

contrato de açúcar da Csce/Nybot implica em uma variação de 0,62% no preço 

doméstico; 1% no preço do contrato de açúcar da Liffe implica em uma variação de 

0,18% no preço doméstico). Também não se observou efeito causal considerável do 

preço doméstico para o preço das bolsas internacionais, e as influências das cotações 

dos contratos futuros da Csce/Nybot e da Liffe sobre o preço doméstico foram 

pequenas. 

 Os diversos indicadores produzidos que mostram a robustez dos resultados estão 

adequados. Dado que o Erro Quadrático Médio, a Raiz Quadrada do Erro Quadrático 

Médio e o Erro Percentual Médio Absoluto se situam próximo de zero, indicando que as 

diferenças entre os valores observados e estimados são muito próximos, o modelo está 

bem ajustado, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1. Indicadores Estatísticos para o Modelo Estrutural Estimado 
Indicadores Estatísticos Ajuste Estatístico com Base nos Resíduos 
Erro Quadrático Médio 0.00041968 

Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio 0.02049 
Erro Percentual Médio Absoluto 1.65060 

R Quadrado 0.96803 
R Quadrado Ajustado 0.95890 

Random WalkR Quadrado 0.53161 
Amemiya R Quadrado Ajustado 0.94520 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados básicos da UNICA e FMI. 
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 Os indicadores que envolvem os respectivos coeficientes de determinação, ou 

seja, que têm com base o critério R2 também se apresentam adequados, pois o R2 

ajustado, assim como o R2 de Amemiya, estão todos próximos de 95%. Estes resultados 

indicam que 95% do comportamento da variável dependente são explicados pela 

variável independente e pelos componentes da série temporal do modelo (Quadro 1). 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 Com conclusão do presente trabalho foi encontrada uma relação inelástica entre 

as duas variáveis trabalhadas, evidenciando em termos numéricos que variações de 1% 

no preço internacional do açúcar são transmitidas para o preço médio recebido pelos 

exportadores brasileiros de açúcar com magnitude de 0,3%, em média. 

Isto significa a não ocorrência da Lei do Preço Único no mercado internacional 

do açúcar e o mercado exportador brasileiro dessa commodity, isto é, esses mercados 

não são perfeitamente integrados em relação à transmissão de preços. Diante disso, 

certamente, há ruídos que estão impedindo o pleno funcionamento do processo de 

arbitragem. Conforme literatura consultada, o açúcar é um dos produtos mais protegidos 

comercialmente e que sofre muitas interferências, tanto no âmbito dos países produtores 

como dos países consumidores. Dessa forma, a ocorrência de expedientes como o 

financiamento público da produção, a determinação de cotas de produção, as barreiras à 

importação, os subsídios à exportação, salvaguardas especiais e outros mecanismos 

realizados por alguns países e mesmo blocos econômicos estão contribuindo para 

distorções no comércio internacional do açúcar.  

Com esta ausência de integração de mercado, vista na não transmissão completa 

de preços de um mercado para outro, há evidentemente implicações em termos de bem-

estar para a sociedade. Sendo assim, fazem-se necessárias a correção dessas assimetrias 

no mercado estudado para que os resultados econômicos sejam eficientes. 
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O COMÉRCIO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR SOB A 
PERSPECTIVA DO MODELO GRAVITACIONAL 

 

MAZZUCHETTI, Roselis N., UNESPAR-CM, Brazil 
SCHIKIDA, Pery F. A., UNIOESTE-Toledo, Brazil  

 
RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi estudar o comércio internacional do açúcar sob a perspectiva 
do modelo gravitacional. Foram coletados dados de 87 maiores exportadores de açúcar 
extraídos do banco de dados UNComtrade. As variáveis utilizadas foram o PIB, 
população, distância, preço, área do país exportador e dummies de participação do país 
exportador em um bloco econômico. Os dados em painel para o modelo gravitacional 
com Efeitos Aleatórios e correção de heterocedasticidade, demonstraram que as variáveis 
independentes explicam, no geral, 53,41% das exportações mundiais de açúcar de 2000 a 
2012. Somente os coeficientes da variável distância e as dummies incluídas para captar o 
efeito das exportações mundiais de açúcar para os países membros do CARICOM e 
CAFTA-DR apresentaram significância estatística. Ainda assim, o sinal da distância foi 
positivo, indicando que um aumento de 1% na distância eleva as exportações de açúcar 
em 1,42%. De acordo com o modelo gravitacional, este resultado reflete uma ocorrência 
inesperada. Não obstante, a explicação desta relação está nas vantagens competitivas dos 
países exportadores de açúcar, especialmente o Brasil, cujo market share é elevado, além 
de que o produto sofre fortes restrições de comercialização, como subsídios, cotas e outras 
limitações à importação. 
 
Palavras-chaves: Açúcar, Comércio Internacional, Modelo gravitacional, 
Agronegócios. 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this paper was to study the international sugar trade from the perspective 
of the gravity model. Data were collected from 87 major exporters of sugar extracted 
from UNComtrade database. The variables used were GDP, population, distance, price, 
the exporting country and area dummies of the exporting country participation in an 
economic bloc. The panel data for the gravity model with Random Effects and 
heteroscedasticity correction showed that the independent variables explain, in general, 
53.41% of world exports of sugar from 2000 to 2012. Only the variable distance 
coefficients and included dummies to capture the effect of global sugar exports to the 
CARICOM member countries and CAFTA-DR statistically significant. Still, the distance 
the signal was positive, indicating that an increase of 1% in the distance raises sugar 
exports in 1.42%. According to the gravitational model, this result reflects an unexpected 
occurrence. However, the explanation of this relationship is the competitive advantage of 
countries exporting sugar, especially Brazil, whose market share is high, and that the 
product suffers strong marketing restrictions, such as subsidies, quotas and other 
restrictions on imports. 
 
Keywords: Sugar, International Commerce, Gravitational Model, Agribusiness. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A cadeia produtiva do açúcar ocupa um lugar de grande destaque no 

agronegócio mundial. O consumo no mundo cresceu vertiginosamente no último século, 

de oito milhões de toneladas em 1920, chegou a 163 milhões de toneladas em 2011 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA, 2013). A expansão 

foi diretamente impulsionada pelo aumento da renda per capita, especialmente nos 

países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina. Além do consumo pelas 

famílias, o açúcar é matéria-prima fundamental para o setor alimentício (refrigerantes, 

biscoitos, alimentos em geral e na indústria farmacêutica).  

As exportações do açúcar de 2010 a 2013 foram em torno de 55.618.000 

toneladas tendo como maiores exportadores, nesta ordem: Brasil, Tailândia, Austrália, 

Índia, Guatemala e União Europeia e, como maiores importadores encontram-se a 

União Europeia, Indonésia, Estados Unidos, China, Japão e Rússia. Em relação ao 

consumo, os maiores consumidores de açúcar do mundo são, respectivamente, Índia, 

UE, China, Brasil e EUA, que juntos respondem por aproximadamente 49,3% do 

consumo mundial do produto. (USDA, 2013) 

Por ser um produto consumido mundialmente, podendo ser derivado de uma série de 

matérias-primas (cana, beterraba, milho, etc.) e de grande impacto nas economias (dada sua 

importância na segurança alimentar1), o açúcar é um dos mais protegidos comercialmente e 

por isso sofre muitas interferências, seja nos países produtores ou consumidores.  

A partir dessa contextualização se faz mister entender os principais fatores que 

determinam o comércio internacional do açúcar no mundo. O modelo gravitacional, a 

fortiori, propõe originalmente que o comércio internacional é influenciado pelo PIB, 

população e distância. Neste estudo agregou-se as variáveis preço, área territorial do 

país exportador e como variáveis dummies buscou-se verificar como as transações 

comerciais são influenciadas fortes dentro dos blocos econômicos que possuem grandes 

produtores do açúcar.  

                                                           
1 O açúcar é um produto importante na segurança alimentar que além de ser fonte de energia alimentar, 
desempenha um papel importante na preservação dos alimentos e na extensão do tempo de prateleira. 
Ademais, a substituição ou remoção do produto açúcar nos alimentos altera suas características como o 
sabor, textura e aparência, o que pode resultar num produto diferente, afetando o gosto e expectativas do 
consumidor. (COOPER, 2012).  
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 O modelo gravitacional foi proposto pela primeira vez, independentemente, por 

Tinbergen (1962) e Pöyhönen (1963) e mais tarde foi aperfeiçoado por Linnemann 

(1966). Tinbergen utilizou uma analogia com a lei universal da gravitação de Newton 

para descrever os padrões de comércio bilateral agregado que flui entre dois países. (SÁ 

PORTO, 2002). 

 Utilizando modelagens diferentes, uma série de estudos forneceu bases teóricas 

para o modelo gravitacional voltado ao comércio, a citar: Anderson (1979), Anderson e 

Van Wincoop (2003), Bergstrand (1985; 1989)] que discursam sobre os fundamentos 

microeconômicos da equação, enquanto que as discussões teóricas do modelo têm sido 

discutidas por pesquisadores como Krugman e Obstfeld (2010).  

O modelo gravitacional tem sido amplamente empregado para explicar os fluxos 

de comércios bilaterais entre países, pouco se têm utilizado para explicar o 

comportamento de um único produto. Há um número limitado de trabalhos que enfocam 

um só produto, com destaque ao trabalho de Conforti e Rapsomaniskis (2005) que, ao 

apresentar o modelo, os autores substituem o produto açúcar pelas exportações de 

tabaco, em razão da falta ou limitação de dados para o período de 1988-2004 e pelo 

produto não possuir livre comércio na União Europeia, já que o tema tratava do impacto 

da reforma da política do açúcar na UE sobre os países subdesenvolvidos. Assim 

entende-se que, embora o modelo seja bastante utilizado, pouco foi aplicado per se ao 

produto açúcar. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Para a realização deste estudo e embora não esteja apresentado neste artigo, foi 

realizado um fichamento dos estudos realizados em livros, teses, artigos sobre as teorias 

do comércio internacional, as negociações da OMC, acordos e barreiras comerciais, 

tratando-se de uma revisão da literatura que é uma parte essencial para o processo da 

pesquisa e tem como propósito avaliar e arremeter o estado da arte em um campo do 

conhecimento.(VOLPATO, 2013).  

Para a coleta de dados dos valores das exportações mundial do produto açúcar 
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foi utilizado as informações do banco de dados UN Comtrade. As demais variáveis 

foram extraídas dos s banco de dados: distância entre os países (CEPII), PIB (World 

Bank), população (WTO).  

Os dados foram dispostos em painel, sendo estudados 87 países exportadores de 

açúcar, sendo: Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, 

Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, 

Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Czech Republicv, Denmark, Dominican 

Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Germany, Greece, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, 

Japan, Kenya, Lebanon, Luxembourg, Macedonia, FYR, Madagascar, Malawi, 

Malaysia, Mexico, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Caledonia, Nicaragua, 

Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of 

Korea, República de Maurício, Romania,Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, 

Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, 

Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, United 

Kingdom, Tanzania, USA, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe. O Gráfico 1 justifica a 

escolha dos países utilizados nos dados em painel para a estimação da equação 

gravitacional deste estudo. 

Gráfico 1 - Participação dos 87 países nas exportações mundiais de açúcar de 2000 a 
2012 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados do UN Comtrade (2014). 
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Pode-se observar que após o ano de 2008 os 87 países que fazem parte deste 

estudo abrangem quase 100% das transações de exportações da commodity açúcar, 

tornando-se uma amostra considerável. Cabe informar que o primeiro critério para 

escolha dos países foi de que o mesmo tivesse realizado transações de exportação em 

pelo menos 10 anos entre 2000 e 2012. 

Para determinação da equação, utilizou-se como variável dependente 

“exportações” e as variáveis independentes o PIB, população, distância entre os países, 

preço, área do país exportador e dummies de participação do país exportador em bloco 

econômico (MERCOSUL, União Europeia, CARICOM, CAFTA-DR, APEC e BRIC), 

tendo a seguinte configuração: 

lnXij = β0 + β1lnYi + β2lnYj + β3lnPi + β4lnPj + β5lnDistij + β6Preço + β7Área +  

          β8Mercosul + β9UE + β10Caricom + β11Cafta-dr + β12APEC + β13BRIC + eij   (5) 

Em que:  

i = País e j  = Período (ano) 

Xij é o valor corrente em dólares das exportações;  

Yi é o PIB do país exportadori e Yj é o PIB médio mundial;  

Pi é a População do país exportador  e Pj é a População média mundial;  

Distij é a distância entre a capital do país exportador e média das distâncias dos países 

importadores;  

Preço é o preço internacional da commodity açúcar;  

Área é a extensão territorial do país exportador;  

Mercosul, EU, Caricom, Cafta-DR,  APEC e BRIC são variáveis dummy que possui 

valor 1 caso o país exportador pertença ao agrupamento econômico referido e 0 para os 

demais casos; 

A transformação das variáveis por meio da função logarítmica foi realizada dada 

a necessidade de incorporação da não-linearidade ao método de regressão simples. Ao 

invés de uma relação linear constante, este modelo possibilitará uma relação percentual 

que dará mais conta da não linearidade do fenômeno (WOOLDRIDGE, 2010).  

Ao construir o modelo gravitacional foi necessário averiguar a dimensão das 

relações existentes entre as variáveis independentes do modelo, que objetivam explicar 

as transações comerciais envolvendo o açúcar. Espera-se que entre as variáveis 

independentes não existam relações lineares exatas ou quase exatas, capazes de 
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configurar um problema conhecido por multicolinearidade (WOOLDRIDGE, 2010). 

Um modo de averiguar se as variáveis utilizadas apresentam este tipo de 

problema é analisar as relações entre os regressores do modelo. Para isso foi rodada a 

correlação entre as variáveis que comumente compõe o modelo gravitacional, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Correlação entre as variáveis do modelo utilizado 
Tabela 2 – Correlação entre as variáveis do modelo utilizado 
                       |      exp         pib_exp  pib_mun  pop_exp pop_mun  area_exp    preco  
Dist 
         exp         |   1.0000  
     pib_exp  |   0.0959*    1.0000  
 pib_mundial  |   0.0750      0.1237*    1.0000  
     pop_exp     |   0.1688*    0.7361*    0.0214    1.0000  
 pop_mundial  |   0.0765**  0.1214*    0.9794*  0.0218     1.0000  
    area_exp     |   0.1304*    0.4964*    0.0000    0.7685*   0.0000    1.0000  
       preco  |   0.0457      0.1015*    0.8297*  0.0187     0.8558*  -0.0000     1.0000  
   distância  |   0.6701*    0.1603*    0.0131    0.2147*   0.0130     0.1462*   -0.0267 
1.000 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
* Estatisticamente significante para p<0.05 e ** para p<0,10. 

 

Para a estimação do modelo utilizou-se as técnicas: modelo Pooled, Efeitos 

Fixos ou Efeitos Aleatórios. O modelo Pooled considera que o comportamento para 

todos os indivíduos e ao longo do tempo é uniforme e que todas as observações são 

homogêneas, não sendo considerados efeitos referentes a unidades de seção cruzada e 

período de tempo analisado. No modelo de Efeitos Fixos (EF), de modo geral, o 

intercepto varia para cada unidade analisada, porém são constantes ao longo do tempo, 

daí a denominação de Efeitos Fixos. Já, o modelo de Efeitos Aleatórios (EA) pressupõe 

que o intercepto de uma unidade específica é um elemento aleatório de um grupo ou 

população maior onde o intercepto representa um valor médio de todos os interceptos de 

corte transversal (GUJARATI, 2006). 

 As ferramentas aceitas e utilizadas neste estudo para encontrar o modelo Pooled, 

Efeitos Fixos ou Efeitos Aleatórios são o teste de Chow, o teste de Hausman e o teste 

LM (Lagrange multiplier) de Breuch-Pagan.  

O teste de Chow compara a Soma dos Quadrados dos Resíduos da regressão 

rodada pelo modelo Pooled com a regressão rodada para Efeitos Fixos, podendo ser 

aplicada a estatística F para decidir “to pool or not to pool” a estimação. Neste teste a 
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hipótese nula é que o modelo Pooled é o mais adequado, uma vez que não ocorreu uma 

mudança estrutural no relacionamento entre as variáveis do modelo, ou seja, existe 

homogeneidade na constante se a hipótese nula é rejeitada e admite-se a existência de 

heterogeneidade na constante, sendo o efeito fixo o modelo mais adequado.  

O teste de Hausman escolhe a melhor estimativa entre os modelos de Efeitos 

Fixos e Efeitos Aleatórios e tem como premissa testar a correlação entre os efeitos 

individuais e os Efeitos Aleatórios e regressores. Assim, a hipótese nula é que ambos os 

modelos EF e EA não diferem substancialmente, pois não existe correlação, sendo 

ambos os estimadores consistentes, mas o primeiro é ineficiente. Se a hipótese nula for 

rejeitada, apenas um dos modelos é consistente, no caso o modelo de Efeitos Fixos, uma 

vez que existe correlação entre os efeitos individuais (GUJARATI, 2006). 

Para testar a presença de correlação entre as variáveis do modelo Pooled e 

Efeitos Aleatórios utilizou-se o teste LM de Breusch-Pagan. A hipótese nula no teste 

LM é que as variações entre as entidades é zero. Isto é, não há diferença significativa 

entre as unidades (ou seja, nenhum efeito do painel). Assim, ocorrendo a hipótese nula o 

modelo mais adequado é o Pooled. Rejeitando a hipótese nula, o modelo de Efeitos 

Aleatórios é preferível ao Pooled. 

No contexto de dados em painel, deve-se atentar aos problemas de estimação e 

inferência. Em relação às propriedades de séries temporais os principais problemas são 

de regressão espúria, não-estacionariedade e a autocorrelação serial. Gujarati (2006) 

afirma que a estacionariedade ocorre quando a média, a variância e autocovariância não 

variam ao longo do tempo, possibilitando a realização de inferências sobre a população, 

facilitando as previsões.  

Para verificar a estacionaridade ou a não-estacionaridade da série pode-se 

utilizar uma variedade de testes para raízes unitárias. Segundo Cazarotto (2006, p.11), 

os testes de raiz unitária aplicados em dados na forma de painel “tem sido 

desenvolvidos para melhorar o poder estatístico dos testes de estacionaridade 

convencional (baseados apenas em séries temporais) combinando informação de séries 

de tempo com informações cross-section”.  

 Este estudo utiliza o teste de Im Pesaran Shim (IPS), proposto em 2003 e que 

considera um processo autoregressivo utilizando a representação do Teste de Dickey e 

Fuller Aumentado (ADF). Este teste adquire a estrutura do ADF ao permitir que as 
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defasagens para a variável dependente possam ser inseridas o que possibilita a 

autocorrelação do erro para cada série (GUJARATI, 2006). A expressão com  variando 

por cada item é a seguinte: 

TtNiyy titiiiti ,...,1,...,1,1,,         (equação 6) 

As seguintes hipóteses estão envolvidas no teste IPS: H0: i = 0 i, ou seja, 

todo o painel é estacionário; H1:  i tal que i < 0, ou seja, algum painel pode ser 

estacionário 

 Outro problema ligado às series temporais é a autocorrelação. A autocorrelação 

existe quando os erros uit do mesmo indivíduo não são independentes, assim, são 

correlacionados em relação ao tempo. Os problemas de autocorrelação são 

diagnosticados de diversas formas, baseando-se em vários pressupostos em relação à 

natureza dos efeitos individuais. Este estudo utiliza o teste de Wooldridge, que se trata 

de um teste muito flexível e se baseia em pressupostos mínimos. A hipótese nula é a de 

que não existe correlação e a outra hipótese constata-se que existe a correlação 

(WOLDRIDGE, 2010). 

 A heterocedasticidade é um problema com os dados transversais, surge quando a 

variância dos erros de cada unidade não é constante. Os testes mais utilizados para 

verificar problemas de heterocedasticidade são o teste modificado de Wald e o teste do 

LM (Multiplicador de Lagrange) desenvolvido por Breusch e Pagan em 1980. Este 

estudo utilizou o Teste LM Breusch-Pagan, cuja hipótese nula (Ho) é a de que não existe 

problemas de heterocedasticidade e a hipótese (H1) traduz um problema de 

heterocedasticidade (CARDOSO, 2011; CAMPOS, 2013). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a coleta e o exame do formato da distribuição dos dados, da verificação de 

ocorrência de valores atípicos e do grau de variação da amostra observada por meio da 

estatística descritiva foi rodada a correlação entre as variáveis do modelo (Tabela 1), 

procedimento necessário para a validação da aplicação do método gravitacional, 

apresentando o seguinte resultado: a) as variáveis PIB do país exportador (pib_exp), 
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população (pop_exp), área territorial dos exportadores (área_exp), distâncias 

apresentaram relação estatisticamente significante (nível de p<0.05) com a variável 

dependente valores exportados (exp) do modelo; b) a princípio todas as variáveis 

apresentam relação diretamente proporcional com a variável a ser explicada. Isto 

contradiz, em algum grau, as expectativas. C) observa-se também que as variáveis não 

apresentaram relações de linearidade quase perfeita, um bom sinalizador para ausência 

de multicolinearidade no modelo. 

O teste Im, Pesaran e Shin que verificaram a estacionaridade ou não 

estacionaridade dos dados rejeitaram a hipótese nula em que todo o painel é 

estacionário. Ressalta-se que foi realizado o teste também para os resíduos obtendo-se o 

mesmo resultado. Este procedimento deu maior robustez à análise. 

Os resultados obtidos na escolha da melhor equação gravitacional por meio dos 

modelos estimados,  Pooled , de Efeitos Fixos e o Efeitos Aleatórios foram os 

seguintes:  

O teste de Chow que compara o modelo Pooled e o de Efeitos Fixos, teve como 

resultado F (86, 1038) = 25,6 e p = 0.00 onde Prob > F = 0.000, rejeitando a hipótese 

nula e mostrando que o modelo de Efeitos Fixos é preferível ao Pooled.  

O teste de Hausman que contribuiu na decisão entre os modelos de Efeitos Fixos 

e Aleatórios aceitou a hipótese nula de erros não sistemáticos para o modelo, onde o 

modelo de Efeitos Aleatórios é preferível ao de Efeitos Fixos.  

 O teste LM de Breusch-Pagan, que avalia os resíduos de modelo estimado por 

Mínimos Quadrados Ordinários, permite verificar a estimação mais adequada entre os 

modelos Pooled e Efeitos Aleatórios mostrou que a variância (u) é ≠ de zero, rejeitando-

se a hipótese nula em favor do modelo de Efeitos Aleatórios. 

Assim, os testes indicaram que o modelo de Efeitos Aleatórios é melhor em 

relação aos modelos Pooled e de Efeitos Fixos. 

Os resultados do teste de Wooldridge para os dados coletados indicou a ausência 

de autocorrelação, ou seja, o teste falhou em rejeitar a hipótese nula de ausência de 

autocorrelação de primeira ordem.  No entanto, o teste Breucsh-Pagan que detecta a 

presença de heterocedasticidade  rejeitou a hipótese nula de variância constante, o que 

indica a presença de heterocedasticidade. Assim, o modelo de Efeitos Aleatórios foi 

estimado com correção de heterocedasticidade. A Tabela 2 apresenta as equações 
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estimadas, bem como o resultado dos testes realizados para definir o melhor modelo e 

para detectar a heterocedasticidade e autocorrelação. 

Tabela 3 – Equação gravitacional estimada para as exportações mundiais de açúcar 
entre 2000 e 2012 – 87 países 

Variáveis Regressão 
Pooled 

Efeitos 
Fixos (EF) 

Efeitos 
Aleatórios 

(EA) 

EA com correção 
de 

heterocedasticidad
e 

Constante -125,6816 -147,9663 -133,9686 -133,9686 
(182,5642) (116,5275) (116,1949) (124,8233) 

PIB dos países 
exportadores 

-0,1603 -0,0635 -0,0939 -0,0939 
(0,0887) (0,3719) (0,2189) (0,2873) 

PIB mundial 0,1746 0,0334 0,0711 0,0711 
(2,4829) (1,6499) (1,6023) (1,6162) 

População dos países 
exportadores 

0,4567* -3,5906* 0,3209 0,3209 
(0,1141) (1,6652) (0,3181) (0,3234) 

População mundial 5,1674 9,2680 5,7123 5,7123 
(11,2803) (7,3132) (7,1703) (7,5003) 

Extensão territorial 
dos países 

exportadores 

0,1009 - 0,1495 0,1495 

(0,0690) - (0,2073) (0,1964) 

Preço do açúcar 0,2379 0,1803 0,1876 0,1876 
(0,5035) (0,3200) (0,3203) (0,3147) 

Distância 1,4885* 1,4091* 1,4228* 1,4228* 
(0,0491) (0,0379) (0,0374) (0,1359) 

Dummy MERCOSUL 2,0271* - 2,0520 2,0520 
(0,5686) - (1,6910) (1,2225) 

Dummy União 
Europeia 

0,9887* - 0,8704 0,8704 
(0,3223) - (0,9025) (1,1309) 

Dummy CARICOM 3,0073* - 2,9486* 2,9486* 
(0,4862) - (1,4586) (0,9631) 

Dummy CAFTA-DR 2,6045* - 2,6572* 2,6572* 
(0,3637) - (1,0940) (0,6487) 

Dummy APEC -2,0314* - -1,9829* -1,9829 
(0,3294) - (0,9502) (1,1625) 

Dummy BRIC -0,1724 - -0,0311 -0,0311 
(0,5241) - (1,5825) (1,5589) 

Observações 1.131 1.131 1.131 1.131 
Grupos - 87 87 87 
Períodos - 13 13 13 
R-Squared 0,5348 - - - 
Adj R-squared 0,5294 - - - 
R-sq within - 0,5848 0,5826 0,5826 
R-sq between - 0,0038 0,5008 0,5008 
R-sq overall - 0,0152 0,5341 0,5341 
Teste F 98,79 243,63 - - 
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Variáveis Regressão 
Pooled 

Efeitos 
Fixos (EF) 

Efeitos 
Aleatórios 

(EA) 

EA com correção 
de 

heterocedasticidad
e 

Teste de Hausman - 6,55 - - 
Teste LM de 
Breusch-Pagan 2.373,76 - - - 

Teste de Wald - - 1.527,80 384,62 
Teste de Chow 25,60 - - - 
Teste de 
heterocedasticidade - - 193,85 - 

Teste de 
autocorrelação - - 1,66 - 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
* Significativo para 5% de significância. 
Nota: os valores entre parênteses correspondem aos erros-padrão. Todas as variáveis 
estão expressas em logaritmo natural. A variável dependente corresponde às 
exportações mundiais de açúcar. 
 

Os resultados mostram que, de acordo com o modelo de Efeitos Aleatórios 

com correção de heterocedasticidade, as variáveis independentes explicam, no geral, 

53,41% da variável dependente. Entre as unidades (R-sq between), o ajuste do modelo 

é de 50,08% e dentro das unidades (R-sq within) o ajuste é de 58,26%. Assim, o PIB 

dos países exportadores, o PIB mundial, a população dos países exportadores, a 

população mundial, a extensão territorial dos países exportadores, o preço do açúcar, a 

distância e as dummies MERCOSUL, União Europeia, CARICOM, CAFTA-DR, 

APEC e BRIC explicam 53,41% das exportações mundiais de açúcar no período de 

2000 a 2012.  

 A literatura apresenta vários trabalhos que utilizam o modelo gravitacional com 

coeficientes de determinação (R2) não elevados. Não obstante, tal fato pode 

eventualmente ocorrer quando são utilizadas variáveis com valores desagregados. 

Segundo Castilho (2002, p. 167-168). 
Globalmente observa-se que, ao contrário dos modelos agregados que 
apresentam coeficientes de determinação relativamente altos (excedendo, 
frequentemente, 0,8), os modelos com um maior nível de desagregação 
apresentam valores bem inferiores [...]. Isso se explica por um tipo de “viés 
de desagregação”, ou seja, algumas variáveis, como PIB ou população, que 
mostram em grande medida os fluxos agregados, têm sua capacidade 
explicativa reduzida quando se desce ao nível desagregado.  
 

Feita esta explicação, vale dizer que o coeficiente de determinação entre 50% e 

60% é aceitável tanto diante do modelo que foi proposto por este trabalho, bem como 
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pelo que consta em literaturas que utilizaram o modelo gravitacional (CARDOSO, 

2011; CAMPOS, 2013).  

Na equação gravitacional estimada os resultados mostraram que somente os 

coeficientes da variável distância e as dummies incluídas para captar o efeito das 

exportações mundiais de açúcar para os países membros do CARICOM e CAFTA-DR 

apresentaram significância estatística. As demais foram não estatisticamente 

significativas, portanto, não cabendo explicações sobre suas elasticidades. 

 A variável distância apresentou sinal diferente do esperado. Segundo seu 

coeficiente, um aumento de 1% na distância eleva as exportações de açúcar em 1,42%. 

Isto, a princípio, pode parecer um contrassenso. Entretanto, no caso do produto açúcar, a 

distância (ou custos de transporte, muitos do tipo FOB – Free on Board) é uma variável 

que pode ser superada pelas vantagens competitivas dos países produtores. O Brasil, 

conforme Shikida et al. (2011), maior produtor e exportador do produto (45,3% do total 

exportado mundial), é detentor de vantagens comparativas no que concerne à 

disponibilidade de terras para a cana-de-açúcar que, aliados aos fatores favoráveis como 

clima, solo e variedades de cana perfeitamente adaptáveis à realidade nacional, reproduz 

uma elevada produtividade e, por consequência, um custo de produção muito baixo vis-

à-vis seus congêneres internacionais. Outro aspecto importante é o fato de o País poder 

processar duas safras de cana-de-açúcar por ano, haja vista sua dimensão continental e 

privilegiada localização geográfica no hemisfério sul, sendo o pico de movimentação de 

cargas para mercados internacionais exatamente na entressafra dos principais 

fornecedores de açúcar no mercado mundial.  

De acordo com Carvalho e Oliveira (2006), o custo de produção da tonelada de 

açúcar no Brasil é estimado em US$ 140, enquanto na Austrália e Tailândia em US$ 

335 e na Europa de US$ 710. Conforme a Associação de Produtores de Bioenergia do 

Estado do Paraná – Alcopar (2014) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica 

(2014), se considerar somente o custo de produção do Estado de São Paulo, maior 

produtor e exportador dessa commodity (deteve 66,5% do total exportado pelo Brasil 

na safra 2013-2014), certamente o custo de produção da tonelada de açúcar cairá ainda 

mais. Em razão dessa vantagem, mesmo sendo o protecionismo ao açúcar presente nas 

relações comerciais de muitos países, o Brasil ainda exporta para 123 países 

localizados em todos os continentes, não se importando muito para a questão 
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“distância”. Anhesini et al. (2013, p. 875) complementa este contexto dizendo que: 
[...] a competitividade do açúcar brasileiro no exterior é fruto de uma série de 
mudanças de caráter exógeno e endógeno ocorridas no setor, que culminaram 
num maior dinamismo da atividade, mesmo num cenário de concentração 
industrial. A estabilidade do padrão de especialização das exportações de 
açúcar sinaliza uma maturidade do SAG em relação ao comércio 
internacional do produto.  

 Outro fator que explica, em parte, o caráter do aumento da distância elevar as 

exportações de açúcar, ao invés de diminuir, está no fato de esta commodity ser para a 

maioria dos países um produto pertencente à cesta básica e uma fonte de energia 

alimentar muito utilizada. Ademais, o consumo do açúcar vem aumentando nos últimos 

anos, seja em função da entrada no mercado de pessoas com maior poder aquisitivo e/ou 

mudanças nos hábitos alimentares da população, principalmente dos países mais 

populosos do mundo (notadamente China e Índia). Neste sentido, de acordo com dados 

da FAO (2014a), a tendência é de crescimento no consumo de açúcar para os próximos 

anos. Os grandes consumidores como o Brasil e Estados Unidos consomem anualmente 

65 kg e 33 kg per capita, respectivamente, enquanto que a Índia e China consomem 20 

kg e 15 kg per capita ano, respectivamente. Caso a China adote, com o passar dos anos, 

um padrão de consumo semelhante aos grandes consumidores (não se despreza aqui as 

diferenças culturais significativas existentes entre estes países), os chineses deverão 

muito em breve duplicar suas importações. Assim, tendo esta necessidade premente de 

consumo, a distância entre os mercados não é uma variável que caso diminua, 

contribuirá necessariamente para aumentar as exportações açucareiras, ainda mais para 

os players que são competitivos e buscam aumentar seu market share. 

 As dummies incluídas para captar o efeito das exportações mundiais de açúcar 

para os países membros do MERCOSUL, União Europeia, CARICOM, CAFTA-DR, 

APEC e BRIC foram estatisticamente insignificantes, exceto as dummies para os países 

membros do CAFTA-DR (Central American Free Trade Agreement and Dominican 

Republic) e CARICOM (Caribbean Community). Os coeficientes das dummies 

CARICOM e CAFTA-DR indicaram que, entre 2000 e 2012, as exportações de açúcar 

para os países membros destes blocos aumentaram, respectivamente, 1.807,92% e 

1.325,63%2. Esta significância estatística foi para blocos econômicos cuja região, 

                                                           
2 “[...] em modelos do tipo ln Yi = β1 + β2Di,  a variação relativa de Y (isto é, sua semi-
elasticidade) em relação ao regressor binário que assume valores 1 ou 0 pode ser obtida por 
(antilogaritmo do β2 estimado) - 1 vezes 100, isto é, por (eβ2 – 1) x 100” (GUJARATI, 2006, p. 
270). 
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Caribe (onde também se localiza a República Dominicana), apresenta forte tradição na 

cultura canavieira e comércio açucareiro (SZMRECSÁNYI, 1979; SHIKIDA, 1997). 

Cumpre ressaltar que, conforme relatado nas variáveis descritivas do modelo, os blocos 

não tem grande peso sobre o número total das transações do período (88,52% do valor 

total das transações de açúcar ocorreu fora do contexto dos blocos econômicos), e os 

pesos desses dois blocos econômicos no mercado do açúcar (CARICOM e CAFTA-DR) 

são baixos. Outrossim, existe um acordo bilateral entre EUA e México que permite que 

o México exporte açúcar para os EUA. Os norte-americanos também fizeram um acordo 

para importação desse produto da América Central e República Dominicana (COSTA, 

2004; FAO, 2014b). 

 Neste pormenor, assim como no caso anterior da variável distância, pode-se 

dizer que o mercado do açúcar – diante da maioria das variáveis dummies não 

estatisticamente significativas para os grandes blocos econômicos – e com suas 

especificidades ditadas amiúde por medidas protecionistas para um produto tipicamente 

estratégico do ponto de vista da segurança alimentar, mostra que este mercado é assaz 

idiossincrático e o caráter muito presente de intervenção contribui indubitavelmente 

para distorcer suas relações comerciais, contribuindo para explicar alguns dos resultados 

aqui expostos. 

Não é preciso perscrutar a literatura correlata para que apontamentos sobre isto 

sejam evidentes. Para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES; Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE (2008, p. 55-56), por 

exemplo, uma “[...] complicação inescapável tem a ver com a relativa rigidez dos 

mercados internacionais de açúcar, com um volume apreciável de produto 

comercializado mediante cotas a preços que pouco refletem as pressões de oferta e 

demanda”. Dias (2008) estudando o açúcar e álcool paranaenses por meio de testes de 

raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de co-integração de Johansen (mesmo São 

Paulo sendo hegemônico no setor, o Paraná é um importante player no mercado do 

açúcar), encontrou que um aumento de 1% na variável preço médio do açúcar 

internacional (com dois anos de defasagem) gera um aumento na oferta do açúcar de 

0,37%. Ou seja, mesmo com este estado destinando parcela expressiva de sua produção 

para o mercado externo, as sinalizações de preços internacionais não são plenamente 

repassadas para os produtores em virtude de fortes subsídios e medidas protecionistas 
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existentes no caso do açúcar, que tem potencial de distorcer as relações comerciais 

nesse mercado internacional e dificultar o seu acesso.  

Outro apontamento que deve ser relatado está no fato de dois dos principais 

produtores mundiais de açúcar (Brasil, 1º, e Estados Unidos, 6º maior produtor) terem 

nas suas matérias-primas produtoras de açúcar destino também para o bioetanol 

biocombustível. “Naturalmente, a essa avaliação da viabilidade da produção de 

bioetanol, superpõem-se outras considerações, como compromissos e estratégias de 

mercado” (BNDES; CGEE, 2008, p. 55). Destarte, não somente a segurança alimentar é 

opção estratégica para estes dois países mas também a segurança energética, e esta 

dubiedade pode provocar efeitos diretos no mercado açucareiro. Esta opção também é 

relatada por IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010, p.10): 
A questão dos preços constitui-se em um grande desafio para a produção de 
etanol no Brasil. Atualmente, os preços do etanol flutuam livremente, 
dependendo das variações da oferta e demanda. Uma das grandes vantagens 
do etanol vis-à-vis a gasolina é o preço do produto mais competitivo na 
relação etanol/gasolina a partir de 70%. Quando isto não acontece ou não se 
vislumbra, os produtores de cana acabam escolhendo produzir e exportar o 
açúcar, por conhecerem o comportamento da preferência do consumidor pela 
gasolina.  

 

Em suma, a aplicação do modelo gravitacional pela presente pesquisa 

corroborou de certa forma a natureza estratégica da commodity açúcar, cuja 

comercialização internacional, amiúde ditada por algum grau de protecionismo, e em 

alguns casos (notadamente Brasil e EUA) sendo produto complementar e/ou substituto 

ao etanol, permite a evidência de menos realismo no mercado açucareiro.  

Fica, dessa maneira, convidado o leitor deste trabalho a fazer a sua breve síntese 

do confronto destes resultados com as teorias do comércio internacional, onde algumas 

asseveram que os ganhos no comércio se dão(rão) pela competitividade derivada de 

vantagens locacionais e/ou em termos de capacidades tecnológicas. Contudo, as 

relações de troca entre os países nem sempre se pautam em tais fundamentos, sendo as 

condições de negociação compartilhada entre dois países dependente, muitas vezes, de 

acordos com produtores locais e outras variáveis políticas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados da equação gravitacional apresentaram os coeficientes da variável 

distância e as dummies CARICOM e CAFTA-DR com significância estatística. 

Contudo, a variável distância apresentou sinal diferente do esperado, apontando que um 

aumento de 1% na distância eleva as exportações de açúcar em 1,42%. Esperava-se uma 

relação de variância inversamente proporcional ou ao menos mais fraca entre essas 

variáveis. Como explicação para este resultado cumpre frisar que para um importante 

player exportador mundial - o Brasil, a distância é uma variável que pode ser superada 

pelas suas vantagens competitivas. Ademais, o açúcar é um produto de extrema 

importância para a segurança alimentar e, num mercado internacional ditado amiúde por 

medidas protecionistas, a distância entre os mercados não é uma variável que caso 

diminua, contribuirá necessariamente para aumentar as exportações açucareiras. A 

relação entre custo e distância não é linear, por exemplo, e sua curva tem um 

comportamento distinto dado sua forma de transporte adotada para efetivar a transação 

da mercadoria. A busca por market share é mais relevante nesses casos. 

Quanto às dummies para os países membros do CAFTA-DR e CARICOM, sua 

significância estatística corroborou a forte tradição no comércio açucareiro dos países 

que interagem nesses blocos. A não significância estatística para os grandes blocos, e a 

ocorrência de parcela das transações fora dos blocos, confirmou para o mercado 

internacional de açúcar sua relativa rigidez e idiossincrasia.  

Observa-se, portanto, o quanto é idiossincrático e complexo o mercado 

internacional do açúcar, pois envolve o comportamento das variáveis estudadas e muitas 

outras variáveis não apontadas neste trabalho, além da atuação de diversos fatores 

agentes que possuem interesses distintos. Dessa forma, atingiu-se o objetivo proposto 

inicialmente, mas este trabalho não se esgota, já que o contexto está em permanente 

mudança, sendo necessários estudos contínuos para acompanhamento de sua evolução.  

Algumas indicações para ampliar este estudo seria a de aplicar o modelo 

gravitacional exclusivamente para as exportações do açúcar brasileiro, pois além de ser 

o maior produtor e exportador é detentor de tecnologia e condições favoráveis para 

maior produtividade com menor custo e, ainda assim, enfrenta fortes barreiras para 

colocação de seu produto em diversos países. Outra indicação é a adoção ou acréscimo 

de novas variáveis possíveis de entender melhor os fluxos comerciais do produto açúcar 

como acordos, tarifas e outras barreiras comerciais ou técnicas.  
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existentes no caso do açúcar, que tem potencial de distorcer as relações comerciais 

nesse mercado internacional e dificultar o seu acesso.  

Outro apontamento que deve ser relatado está no fato de dois dos principais 

produtores mundiais de açúcar (Brasil, 1º, e Estados Unidos, 6º maior produtor) terem 

nas suas matérias-primas produtoras de açúcar destino também para o bioetanol 

biocombustível. “Naturalmente, a essa avaliação da viabilidade da produção de 

bioetanol, superpõem-se outras considerações, como compromissos e estratégias de 

mercado” (BNDES; CGEE, 2008, p. 55). Destarte, não somente a segurança alimentar é 

opção estratégica para estes dois países mas também a segurança energética, e esta 

dubiedade pode provocar efeitos diretos no mercado açucareiro. Esta opção também é 

relatada por IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010, p.10): 
A questão dos preços constitui-se em um grande desafio para a produção de 
etanol no Brasil. Atualmente, os preços do etanol flutuam livremente, 
dependendo das variações da oferta e demanda. Uma das grandes vantagens 
do etanol vis-à-vis a gasolina é o preço do produto mais competitivo na 
relação etanol/gasolina a partir de 70%. Quando isto não acontece ou não se 
vislumbra, os produtores de cana acabam escolhendo produzir e exportar o 
açúcar, por conhecerem o comportamento da preferência do consumidor pela 
gasolina.  

 

Em suma, a aplicação do modelo gravitacional pela presente pesquisa 

corroborou de certa forma a natureza estratégica da commodity açúcar, cuja 

comercialização internacional, amiúde ditada por algum grau de protecionismo, e em 

alguns casos (notadamente Brasil e EUA) sendo produto complementar e/ou substituto 

ao etanol, permite a evidência de menos realismo no mercado açucareiro.  

Fica, dessa maneira, convidado o leitor deste trabalho a fazer a sua breve síntese 

do confronto destes resultados com as teorias do comércio internacional, onde algumas 

asseveram que os ganhos no comércio se dão(rão) pela competitividade derivada de 

vantagens locacionais e/ou em termos de capacidades tecnológicas. Contudo, as 

relações de troca entre os países nem sempre se pautam em tais fundamentos, sendo as 

condições de negociação compartilhada entre dois países dependente, muitas vezes, de 

acordos com produtores locais e outras variáveis políticas. 
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RESUMO 

O principal objetivo deste artigo foi examinar a dependência de longo prazo da 
volatilidade dos retornos diários dos preços à vista do boi gordo no Estado de São 
Paulo. A metodologia baseia-se no modelo ARFIMA - FIGARCH, capaz de detectar a 
presença de memória longa. A análise compreende o período de 2 de janeiro de 2009 a 
30 de dezembro de 2013.  O modelo que mais se adequou aos dados foi o ARFIMA 
(1,d,0) - FIGARCH (1,d,0) com distribuição t Student’s assimétrica, indicando um 
processo fracionário de longa memória, alta persistência e um decaimento hiperbólico, 
com caráter estacionário (reversível) tanto na média quanto na variância. A situação do 
mercado do boi gordo apresenta a todo o momento fortes evidências comprobatórias 
deste resultado, uma vez que o choque de oferta cria elevações nos níveis de preços da 
commodity. Os resultados empíricos da análise sugerem a necessidade da utilização de 
instrumentos estratégicos de hedging, tendo em vista a acentuada persistência na 
volatilidade dos retornos diários dos preços do boi gordo. 

 

Palavras-chave: boi gordo, volatilidade de preço, persistência, assimetria, modelos 
heteroscedásticos. 
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The Volatility of Fat Ox Spot Prices in the State of  

São Paulo, Brazil:  an Application of the ARFIMA-FIGARCH Model  

  
ABSTRACT 

The main objective of this paper was to examine the long run dependence of the 
volatility of daily returns of spot prices of fat ox in the State of São Paulo. To 
accomplish this goal an ARFIMA - FIGARCH Model capable of detecting long 
memory was used. The data employed in the analysis goes from the January 2nd, 2009 
to the December 30rd, 2013 period. The ARFIMA (1.d.0) - FIGARCH Model (1.d.0) 
with an asymmetric t student’s distribution, turned out to be the more adequate model to 
the data used, indicating a long memory factionary process, with high persistency and a 
hyperbolic decay, with a stationary character (reversible) in the mean as in the variance. 
The fat ox market situation in São Paulo constantly presents strong evidences 
confirming these results, given that a supply shock results yields increases in the 
commodity price level. The empirical results of the analysis suggests the necessary 
utilization of strategic hedging instruments, given the accentuated persistency of 
volatility in the daily returns of spot prices of fat ox prices. 

Keywords: fat ox, price volatility, persistency, asymmetry and heteroskedasticity 
models. 
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RESUMO 

Na última década, o mercado mundial de carne de cavalo tem apresentado uma retração 
significativa. Os países sul americanos, sobretudo o Brasil, sofrem impactos negativos 
em maior intensidade que os demais exportadores, uma vez que problemas sanitários e 
dificuldades enfrentadas no processo de rastreabilidade têm provocado forte queda no 
volume exportado dessa mercadoria. O objetivo deste trabalho foi analisar a evolução 
da inserção do Brasil no mercado mundial de carne de cavalo. Foi verificada a 
concentração dos mercados tanto de exportação, quanto de importação de carne equina, 
através do índice de Hirschmann-Herfindahl. Além disso, foram analisadas a 
competitividade e as vantagens comparativas dos países que compõem o Mercosul, por 
meio de indicadores de crescimento das exportações, com o uso da metodologia de 
Constant-Market-Share, e de indicadores baseados nos fluxos de comércio. Os 
resultados apontaram para alterações no fluxo da mercadoria, transferindo exportações 
dos Estados Unidos para o México. Também foram constatadas mudanças nas 
participações relativas de países sul americanos e europeus, em termos de market share. 
Três fatos impactaram as exportações brasileiras neste século: a variação nos preços 
internacionais da carne bovina; a exigência, pela União Europeia, de rastreabilidade 
para carne equina exportada a partir de 2009; e problemas sanitários, isto é, a ocorrência 
de mormo em 2012. Deste modo, conclui-se que a competitividade dos países sul 
americanos analisados tem decrescido nos últimos anos, com destaque para a forte 
queda na competitividade do Brasil. 
 

Palavras–chave: comércio internacional, carne de cavalo, agronegócios 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de cavalos para produção de carne remonta, provavelmente, há 50 

mil anos, embora as evidências arqueológicas mais antigas refiram-se há 9 mil anos 

(ALSHARIF, 2011; GILL, 2005). Seu consumo foi comum até a Idade Média, 

regredindo a partir do século VIII por questões religiosas (LIMA & ORSOLINI, 2005). 

Nos tempos modernos, o consumo apresentou picos em épocas de crise de oferta de 

proteínas, como nos períodos de grandes guerras. 

Atualmente, o consumo está concentrado no Japão e no centro e oeste europeu, 

com o mercado atendido pelas exportações provenientes da América e do leste europeu 

(GILL, 2005). A Itália é um dos importantes consumidores, sendo que, no início deste 

século, o consumo anual de carne equina era de 1,3 kg per capita, representando 1,6% 

do total consumido de carne por ano naquele país (MARTUZZI et al., 2001). Na 

França, apesar do decréscimo verificado nos últimos 50 anos (hoje consome-se um 

sexto do que era consumido em 1960), ainda há demanda pelo produto, atendida por 

produto do continente americano. Esta dependência do produto de origem não europeia 

tem elevado a preocupação com rastreabilidade pelos importadores 

(FRANCEAGRIMER, 2015).  

Segundo Lima & Vettorazzi (2015), as exportações mundiais de carne de cavalo, 

em termos físicos, aumentaram da década de 1960 até o final da década de 1970, 

seguindo estáveis desde então. O valor monetário tem oscilado basicamente devido às 

variações nos preços, como resultado do efeito combinado do aumento de preço e da 

quantidade.   A partir disso, a quantidade permaneceu relativamente constante e as 

oscilações do valor das exportações ocorreram, em grande parte, devido às variações 

dos preços. Os preços da carne equina são derivados dos preços da carne bovina. A 

Figura 1 ilustra a evolução de preços e quantidades exportadas de carne equina. O 

último ano da série, 2013, diferencia-se dos demais pela acentuada queda (17,5%) na 

quantidade exportada mundialmente. 
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Figura 1 – Mundo: evolução das exportações de carne equina, de 1961 a 2013 

Obs: valores deflacionados pelo Índice de Preços por Atacado (wholesale prices) dos 

Estados Unidos 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da FAOSTAT (2016) 

 

Pouco divulgado na mídia brasileira, o Brasil e seus vizinhos Argentina e 

Uruguai, são importantes exportadores de carne de cavalo. Já no mercado interno, por 

questões culturais, o consumo é praticamente nulo (Lima & Vettorazzi, 2015). O 

presente artigo apresenta a evolução da competitividade brasileira no mercado 

exportador de carne equina, comparando-a com os citados países concorrentes. 

O Brasil, que chegou a ser o principal exportador de carne de cavalo (década de 

1970), neste século XXI – no qual não ocorreu variação significativa na quantidade 

física movimentada no comércio internacional de carne equina – tem apresentado queda 

na participação no mercado. Argentina e Uruguai, por outro lado, permanecem em 

posições pouco alteradas, conforme pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Participação de Argentina, Brasil e Uruguai no mercado mundial de 

carne equina, período de 2000 a 2013. 

 

Ano 
Argentina  Brasil  Uruguai 

Partic. Posição  Partic. Posição  Partic. Posição 

2000 16,1% 2º  6,0% 7º  3,6% 8º 

2001 14,0% 2º  6,6% 7º  3,4% 9º 

2002 14,4% 2º  6,5% 7º  2,4% 10º 

2003 13,2% 2º  6,8% 7º  2,3% 11º 

2004 13,3% 2º  7,6% 7º  2,5% 8º 

2005 13,9% 2º  7,5% 7º  2,4% 8º 

2006 16,1% 2º  6,8% 6º  2,6% 9º 

2007 15,8% 2º  6,0% 6º  2,8% 10º 

2008 15,9% 3º  4,6% 8º  3,5% 9º 

2009 15,0% 3º  4,5% 8º  3,8% 9º 

2010 15,5% 3º  1,8% 12º  4,3% 8º 

2011 15,3% 2º  1,2% 16º  5,1% 8º 

2012 12,5% 3º  1,2% 15º  5,1% 7º 

2013 12,2% 3º  1,1% 14º  4,0% 8º 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da FAOSTAT (2016) 

 

São observadas duas quebras na série histórica das exportações brasileiras. A 

primeira, a partir de 2005, resultado da queda nos preços internacionais de carne, tanto 

bovina, quanto equina. Já a segunda, a partir de 2009, é decorrente do início da 

exigência de rastreabilidade, pela União Europeia, para carne exportada, uma vez que 

cavalos abatidos no Brasil são, normalmente, cavalos velhos, os quais não foram criados 

para essa finalidade específica, como na produção de carne bovina. Assim, a 

rastreabilidade se torna um fator limitante, o que faz com que apenas uma parte da tropa 

possa ter sua carne exportada para lá. Além disso, a ocorrência, em setembro de 2012, 

de mormo nas proximidades de um representativo frigorífico de carne equina em Minas 

Gerais, impossibilitou o trânsito e o abate de cavalos na região, o que agravou ainda 

mais a situação. 



Atas  Proceedings    |    1947

 Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira  P10
 

5 
 

Neste século, o Brasil exportou a 14 diferentes países, destacando-se a Bélgica 

como principal destino da carne equina brasileira e a Tailândia como um novo 

importador em 2016. 

 

 

2. METODOLOGIA E FONTE DOS DADOS 

 

Foram coletados dados, junto à FAO (2016), referentes às exportações e 

importações anuais de carne de cavalo, na condição de venda FOB (Free on Board), no 

período de 1961 a 2013 (ano mais recente com disponibilidade de todos dados 

necessários para a análise), dos países que participam no comércio mundial e o total 

mundial transacionado no mercado mundial deste produto.  

A partir destes dados, para mensurar a concentração, foram utilizadas duas 

medidas positivas1: razão de concentração e índice de Hirschmann-Herfindahl. Para 

tanto, inicialmente foi verificada a participação de cada país tanto no mercado 

exportador quanto no mercado importador, definida por: 

 

(1) 

 

em que: yi = participação do i-ésimo país no mercado exportador (ou importador); xi = 

volume exportado (ou importado) pelo i-ésimo país; e, q = volume total de carne de 

cavalo exportada (ou importada) no mundo. 

Uma posição é considerada dominante quando a participação no mercado é 

maior do que 20% (isto é, yi  0,20), controlando, assim, parcela fundamental do 

mercado relevante (MELO, 2004). 

Para o cálculo da razão de concentração, os valores de yi foram ordenados de 

maneira decrescente, isto é:  y1 > y2 > ... > yn. 

A razão de concentração das k maiores países exportadores (importadores) é: 

                                                           
1 Medidas de concentração positivas não dependem de qualquer parâmetro comportamental, limitando-se 

ao nível e distribuição de parcelas de mercado. Já as medidas normativas consideram também as 
preferências dos consumidores e interesses dos produtores, visando uma avaliação social (RESENDE & 
BOFF, 2014). 

q
xy i

i 
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(2) 

 

 Assim, a razão de concentração dos dois e quatro maiores países exportadores 

(ou importadores) é, respectivamente: 

 

(3) 

 

(4) 

 

Estudos empíricos, em muitos mercados de produtos industriais, frequentemente 

inferem que um CR4 igual ou maior que 60% oferece aos líderes considerável 

oportunidade para comportamento oligopolístico (LEME, 1999). 

Nota-se que as razões de concentração não consideram os dados da totalidade 

dos países em operação na indústria e por isso são consideradas medidas parciais de 

concentração. A omissão dos (n–k) países dificulta o uso do CRk como medida de poder 

de mercado (RESENDE & BOFF, 2014). Esta deficiência é superada com a utilização 

de medidas sumárias, destacando-se o índice de Hirschmann-Herfindahl (HHI), índice 

de Rosenbluth e a entropia. Este estudo utiliza o índice de Hirschmann-Herfindahl 

(HHI1), definido por: 

 

(5) 

 

Os limites de valores para o HHI1 são um e 1/n. Valores próximos a um (1) 

indicam maior concentração. Para análises comparativas entre períodos distintos, o 

efeito da variação no número total de países (n) pode ser corrigido com o uso do HHI 

normalizado (HHI3), da seguinte forma: 

 

(6) 

 

 

(7) 





k

i
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1





2

1
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i
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Foram coletados dados referentes aos países que compõem o Mercosul e que são 

tradicionais exportadores de carne de cavalo: Argentina, Brasil e Uruguai. Foram 

coletados dados, junto à Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação – FAO (2016), referentes às exportações e importações anuais de carne de 

cavalo, na condição FOB (free on board), no período de 1980 a 2013 (ano mais recente 

com disponibilidade de todos dados necessários para a análise). Também foram 

coletados dados referentes às importações e exportações mundiais, tanto de carne de 

cavalo (FAO, 2016) quanto comércio mundial total (conforme informações disponíveis 

no site do Fundo Monetário Internacional2). Adicionalmente, foram levantados os 

valores referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) dos países estudados: Brasil (IPEA, 

2016), Argentina (BCRA, 2016) e Uruguai (BCU, 2016) 

Foram analisados os seguintes indicadores: posição no mercado mundial; 

vantagem comparativa corrigida pelo PIB, taxa de cobertura e indicador de assimetria. 

Para o cálculo desses indicadores, de cada país analisado, foi adotado o procedimento 

descrito a seguir, com base em David & Nonnenberg (1997). 

A) Para calcular a Posição no Mercado Mundial (Sik) de cada país analisado, 

utilizou-se a equação 8. 

 

100
Wk

MikXikSik 





 

                                                 (8) 

Em que: Sik = Posição no mercado mundial de carne de cavalo; Xik = Exportações de 

carne de cavalo no país i (em US$ FOB); Mik = Importações de carne de cavalo no país 

i (em US$ FOB); e, Wk = Exportações de carne de cavalo em todo o mundo (em US$ 

FOB). 

B) Para calcular a Vantagem Comparativa Corrigida pelo PIB, que “representa 

a relação entre uma participação neutra e a participação efetiva do produto 

no comércio total do mesmo, corrigida pelo PIB” (David & Nonnenberg, 

1997, p.14), utilizou-se a equação 9. 

 

                                                           
2 Vide IMF (2016) 
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yigikyikfik                                                  (9) 

Em que: fik = Vantagem comparativa corrigida pelo PIB; yik = quociente do saldo 

comercial do país i pelo respectivo PIB; gik = quociente do comércio (exportações + 

importações) de carne de cavalo pelo comércio Total (exportações totais + importações 

totais no país i) do País; e, yi = quociente do saldo comercial total do país i pelo 

respectivo PIB. 

C) Para calcular a taxa de cobertura utilizou-se a equação 10. 

Mik
XikT                                                           (10) 

Em que: T = Taxa de Cobertura; Xik = Exportação de carne de cavalo no país i; e, Mik = 

Importação de carne de cavalo no país i. 

D) Para calcular o indicador de assimetria, que mostra a participação da carne 

de cavalo nas exportações totais do país, utilizou-se a equação 11. 

Xi
XikS                                                      (11) 

Em que: S = Indicador de Assimetria; Xik = Exportação de carne de cavalo no país i; e, 

Xi = Exportação total do País i. 

 

3. RESULTADOS 

 

Muitos países exportadores de carne de cavalo não são produtores ou produzem 

quantidades inferiores à exportadas. Tais países atuam como intermediários no 

comércio internacional (LIMA E SHIROTA, 2013), alguns com grande e destaque, 

como a Bélgica, importando carne – em geral das Américas, Leste Europeu e da Ásia – 

e reexportam para, normalmente, países centrais da Europa, Rússia e Japão.   

Para melhor entendimento do mercado, foram analisados separadamente, além 

das exportações e importações brutas, o saldo positivo das exportações subtraídas das 

importações realizadas por um mesmo país (denominadas exportações líquidas). 

 

3.1. Exportações Brutas 
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O número de países exportadores elevou-se de 27 para 44 no período analisado. 

Este incremento deu-se principalmente a partir do final do século, impulsionado pela 

divisão de países no Leste Europeu após a queda do Muro de Berlin. 

Este aumento do número de países contribuiu para a redução da concentração, 

medida tanto pela CR1 quanto pela CR2 e CR4 (Figura 2). Durante a década de 1960, 

um único país (Argentina) chegou a controlar 67,9% das exportações. Excetuando um 

breve período na década de 1980, somente no século XXI o CR4 ficou abaixo de 60% e, 

mesmo assim, com percentuais próximos ao limite (60%) que oferece aos líderes 

considerável oportunidade para comportamento oligopolístico. 

 

 
Figura 2. Número de países e razão de concentração (CR1, CR2 e CR$) de países 

exportadores de carne de cavalo, de 1961 a 2013. 

Fonte: FAO (2016) 

 

Atualmente, o principal país exportador, a Bélgica, não é um importante 

produtor de carne de cavalo. Entre os 15 maiores exportadores, há três países sul-

americanos: Argentina (3º maior), Uruguai (8º) e Brasil (14º). 

Alterações no ambiente de negócios têm provocado alterações entre países 

exportadores. Por exemplo, em 2007, por força de Lei, foi proibido o abate de cavalos 

para consumo humano em todo território dos Estados Unidos3 (os Estados Unidos 
                                                           
3 Alguns estados já haviam proibido antes desta Lei. 
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chegaram a ser responsáveis por 42,7% das exportações mundiais de carne de cavalo em 

1990). A consequência desse impedimento foi a elevação das exportações de animais 

vivos para o México, onde passaram a ser abatidos. Note na Figura 3 que a soma das 

participações das exportações norte-americanas e mexicanas iniciaram o século XXI em 

torno de 10% e atualmente estão em patamar semelhante, mas houve inversão nas 

participações desses países, com o México ocupando o espaço dos Estados Unidos. Na 

América do Sul, tem se observado redução da exportações brasileiras e incremento das 

exportações uruguaias. 

 

 
Figura 3. Participação dos Estados Unidos e do México nas exportações mundiais 

de carne de cavalo, entre 2000 e 2013. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A evolução do índice de Hirschmann-Herfindahl (Figura 4), mostra significativa 

oscilação da concentração no século passado.  Neste século, a concentração torna-se 

mais estável. O mercado exportador tem reduzido a sua concentração, mas no último 

ano da série a concentração elevou-se. 
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Figura 4. Evolução do HHI3 entre os países exportadores de carne de cavalo, de 

1961 a 2013. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.2. Importações Brutas 

 

O número de países importadores elevou-se de 14 para 47 no período analisado. 

Assim como as exportações, esse incremento deu-se principalmente a partir da década 

de 1980. 

Este aumento do número de países contribuiu para a redução da concentração, 

medida tanto pela CR1 quanto pela CR2 e CR4. Durante o século passado, o principal 

país importador controlava cerca de 30% das importações, percentual que se reduz para 

20% neste século. Ao longo de todo período analisado, o CR4 sempre permaneceu 
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oligopsonístico. Atualmente, o principal país importador, a Itália, é reconhecida como 

importante consumidora de carne, tanto na forma de bife, quanto de embutidos, como a 

mortadela. Entre os 10 maiores importadores, não há nenhum país do continente 

americano. 
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A evolução do índice de Hirschmann-Herfindahl (Figura 5), mostra oscilação da 

concentração ao longo do período analisado, mas com redução a partir dos últimos anos 

do século passado. 

 

 
 

Figura 5. Evolução do HHI3 entre os países importadores de carne de cavalo, de 

1961 a 2013. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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considerável oportunidade para comportamento oligopolístico. Atualmente, os 

principais países exportadores líquidos são também os produtores de carne de cavalo. 

Entre os 10 maiores exportadores líquidos há apenas 4 países europeus e destacam-se os 

países do continente americano. 

A evolução do índice de Hirschmann-Herfindahl (Figura 6) mostra significativa 

oscilação da concentração no século passado.  Neste século, a concentração torna-se 

mais estável, com tendência de queda até 2007. Preocupações com a qualidade tanto da 

carne, quanto do bem-estar do animal abatido tornaram-se prioritárias para os centros 

importadores, destacando-se a exigência de rastreabilidade pela União Europeia desde 

2009 (MOREIRA, 2010). O Brasil, que teve seu plano aprovado em 2010 em Bruxelas 

(CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA, 2010) foi um dos países mais afetados com o 

rigor. Principal exportador líquido em 1974, o Brasil vinha ocupando a quarta ou quinta 

posição 1991 até 2009. Hoje o Brasil ocupa a décima posição entre exportadores 

líquidos (14ª em exportações brutas).  

 

 
 

Figura 6. Evolução do HHI3 entre os países exportadores de carne de cavalo, de 

1961 a 2013. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A Tabela 2 apresenta os indicadores da posição no mercado mundial de carne de 

cavalos referentes aos países selecionados do Mercosul. Observa-se que os três países 

analisados apresentam características muito distintas. A Argentina destaca-se no 

Mercosul pelo maior volume de comércio, bem superior aos demais países. O Brasil, 

que apresentava ascensão, reverteu sua posição em 2004, com importantes e contínuas 

quedas desde então. Por outro lado, o Uruguai apresentou evolução positiva, superando 

o Brasil no final da década passada.  

 

Tabela 2 – Posição no mercado mundial (Sik) de carne de cavalo, países selecionados do 

Mercosul, período de 1980 a 2013. 

Ano Argentina Brasil Uruguai 

1980 15,70 11,28 0,29 

1981 15,73 11,73 0,47 

1982 19,15 8,59 0,70 

1983 22,54 7,04 0,70 

1984 20,22 8,67 0,73 

1985 19,63 8,31 0,80 

1986 16,05 4,30 0,45 

1987 13,34 1,67 0,36 

1988 13,60 1,59 0,38 

1989 13,00 1,66 1,07 

1990 12,27 1,40 1,77 

1991 15,30 2,33 2,09 

1992 14,09 3,70 2,65 

1993 16,12 4,40 2,74 

1994 18,45 4,42 2,69 

1995 17,70 4,66 2,28 

1996 15,38 5,14 2,50 

1997 18,06 4,55 2,89 

1998 16,63 5,64 2,78 

1999 16,75 5,44 2,51 
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2000 16,03 5,92 3,53 

2001 13,94 6,52 3,42 

2002 14,27 6,49 2,39 

2003 13,08 6,74 2,25 

2004 13,20 7,59 2,49 

2005 13,87 7,42 2,40 

2006 16,02 6,79 2,60 

2007 15,80 6,00 2,77 

2008 15,89 4,57 3,48 

2009 15,02 4,46 3,75 

2010 15,46 1,75 4,28 

2011 15,25 1,20 5,14 

2012 12,54 1,18 5,14 

2013 12,17 1,08 3,95 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

A análise da evolução da vantagem comparativa corrigida pelo PIB mostra que 

ao mesmo tempo em que a posição do Uruguai no mercado mundial crescia, Brasil e 

Argentina enfrentavam quedas na vantagem comparativa (Figura 7).  
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Figura 7 – Vantagem comparativa corrigida pelo PIB (fik), carne de cavalo, países 

do Mercosul, período de 1980 a 2016. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 8 – Indicador de Assimetria (S), carne de cavalo, países selecionados do 

Mercosul, período de 1980 a 2016. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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exportações. O Brasil não conseguiu se adequar a este novo ambiente, ao contrário do 

Uruguai (Lima 2013). 

 

Tabela 3 – Brasil: indicadores de Competividade, exportação de carne de cavalo, 

período de 2000 a 2013. 

Ano Sik Fik S 

2000 5,92 0,0031% 0,0353% 

2001 6,52 0,0049% 0,0467% 

2002 6,49 0,0039% 0,0362% 

2003 6,74 0,0036% 0,0332% 

2004 7,59 0,0038% 0,0324% 

2005 7,42 0,0030% 0,0288% 

2006 6,79 0,0025% 0,0246% 

2007 6,00 0,0020% 0,0199% 

2008 4,57 0,0016% 0,0140% 

2009 4,46 0,0013% 0,0153% 

2010 1,75 0,0004% 0,0044% 

2011 1,20 0,0003% 0,0027% 

2012 1,18 0,0003% 0,0028% 

2013 1,08 0,0002% 0,0021% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado mundial de carne de cavalo, após oscilações no século XX, tem se 

mantido pouco concentrado. De forma geral, países do continente americano são 

abastecedores do mercado, onde países centrais da Europa destacam-se tanto como 

intermediários (importando e re-exportando), quanto como consumidores. É um 
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mercado em que a concentração tem sido reduzida, mas ainda tem estado sujeita ao 

controle dos principais participantes na exportação e também na importação.  

Barreiras técnicas, como a exigência de rastreabilidade, têm causado importantes 

impactos no mercado, assim como restrições no ambiente de cada país, como visto na 

proibição de abate nos Estados Unidos. As perspectivas para o setor estão atreladas ao 

desempenho (especialmente preço) de produtos concorrentes, como a carne bovina, e 

hábitos e valores culturais, os quais podem chegar ao limite de proibir o abate, com a 

redução da oferta e mudanças dos locais de origem das exportações. 

O mercado internacional de carne de cavalo, embora significativamente menor 

que o mercado de outros tipos de carne, foi bem explorado pelo Brasil ao longo dos 

anos. Entretanto, no período recente, a perda de competitividade das exportações 

brasileiras foi expressiva, abrindo espaço para o crescimento de concorrentes como o 

Uruguai. 

Fato marcante na perda de competividade foi a exigência de rastreabilidade no 

final da década passada, refletindo em menor oferta de animais.  

Há necessidade de políticas mais firmes não apenas referentes aos aspectos 

sanitários (neste ponto, destaca-se o mormo), mas também na atuação junto às 

autoridades europeias para adequar as exigências e barreiras à realidade da criação de 

equinos. A rastreabilidade é factível para animais cuja criação é voltada para o abate, 

como no caso de bovinos. Já para os frigoríficos de equinos, que trabalham com matéria 

prima proveniente de descarte de animais (e não criados para o abate), há dificuldades 

operacionais muitas vezes incontornáveis. 

Caso não ocorra reversão no ambiente de fortes barreiras comerciais, Uruguai e 

Argentina deverão obter ganhos, ocupando espaços deixados pelo Brasil. Ainda há 

tempo de reverter essa situação, mas urge maior e melhor posicionamento das 

autoridades e organismos nacionais para defesa dos interesses comerciais brasileiros.  
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 “Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com 

retorno garantido” (Sir Arthur Lewis). 

        

RESUMO 

Nesta pesquisa confirmam-se as relações entre capital humano e desenvolvimento 
econômico em longos períodos de crescimento. Com as transformações recentes e os 
investimentos em capital humano da USP, UNICAMP, UNESP e UFSCar a agricultura 
– no estado de São Paulo - encontra-se num contexto de “especialização e 
industrialização”. Ou seja, o de uma agricultura predominantemente empresarial e 
voltada para a especialização nos mercados, interno e internacional. Rapidamente vai 
abrindo um grande mercado para as indústrias de bens de capital e insumos e para o 
agronegócio. Em período recente, as instituições privadas de ensino superior estão formando 
capital humano para os cursos de Ciências Agrárias e afins. Em medicina veterinária e 
agronomia já formaram mais de 1646 profissionais.  Mas estão investindo pouco em pesquisa. 
Uma das explicações possíveis é o fato de não possuírem ainda a necessária infraestrutura 
científica e tecnológica. 

Palavras-chave:  capital humano; desenvolvimento da agricultura; São Paulo; investimento em 
educação superior. 

 

 

1. Introdução 

Em seu livro – Human Capital, Gary Becker (1964) faz valiosa contribuição à 

importância dos investimentos nas pessoas. Assim como o saldo de uma conta bancária, 

as instalações de uma fábrica de aço em Chicago, ou terras e recursos naturais de uma 

fazenda são formas de capital na economia, Becker considera e defende teoricamente a 

importância de outra forma de capital, o capital humano. O nível de escolaridade das 

pessoas, o treinamento em tecnologia, em informática e outras habilidades, as despesas 
                                                           
 Este artigo é uma versão parcial e resumida do Capítulo VI do Relatório Parcial do Projeto FAPESP / 
2012 51209-4, intitulado “Capital Humano para o Desenvolvimento da Agricultura Paulista: ensino, 
pesquisa e extensão rural”. Ver Araújo et al. (2016). 
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com saúde e/ou o envolvimento efetivo em palestras sobre honestidade e dedicação ao 

trabalho são também exemplos de investimento em capital humano.  

As relações entre investimento em capital humano e desenvolvimento econômico são 

bons exemplos da história econômica de vários países com longos períodos de 

crescimento da renda e do consumo per capita. Becker também afirma que se o 

crescimento contínuo fosse somente explicado pelo uso mais intensivo dos fatores 

capital e terra por trabalhador, a lei dos rendimentos decrescentes possivelmente 

interromperia essa eventual tendência de crescimento econômico em algum momento 

no tempo. Logo, o grande desafio – hoje - é explicar o papel das variáveis responsáveis 

pelo crescimento da renda per capita nos países em desenvolvimento.  

Certamente, foi a sistemática aplicação do conhecimento científico e tecnológico que 

fez aumentar a produtividade do trabalho e de outros fatores produtivos e insumos. Ou, 

sintetizando, foi o acelerado crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF), 

expressão que também é conhecida como o Resíduo de Solow. Ver Robert Solow (1957 

e 1963). 

Os países que tiveram longos períodos de crescimento econômico realizaram e 

priorizaram grandes investimentos em educação e treinamento de sua força de trabalho. 

Inicialmente, tornando universal a educação de nível primário / básico; depois com uma 

formação de nível médio de qualidade e em rápida expansão e - finalmente – com 

números crescentes de jovens cursando universidades e se dedicando à vida acadêmica. 

Em 1985, Edward Denison mostra que o aumento da escolaridade do trabalhador médio 

nos Estados Unidos – entre 1929 e 1982 – explicou 25 % do aumento da renda per 

capita.  E provavelmente efeitos positivos adicionais no nível de renda poderiam ser 

atribuídos aos investimentos em outras formas de capital humano, como saúde, 

tecnologia e treinamento em serviços profissionalizantes. 

Na agricultura são muito conhecidas as ligações / links de causalidade entre tecnologia, 

capital humano e desenvolvimento. Segundo Becker, a educação tende a ser pouco 

valorizada em situações de agricultura tradicional (de subsistência), pois as práticas / 

técnicas agrícolas rotineiras podem ser transferidas de uma geração para outra. No 

entanto, os agricultores num contexto moderno, instável e dinâmico (de agronegócios) 

lidam e praticam métodos e técnicas bastante sofisticados – como fertilizantes e 
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defensivos, híbridos, equipamentos de manejo complicado e mercados futuros e riscos 

na comercialização de seus produtos, só para citar alguns exemplos. 

Vários estudiosos denominam este contexto de “industrialização da agricultura”. Ou 

seja, uma agricultura progressivamente empresarial e voltada para o mercado 

internacional. Rapidamente, também, essa agricultura vai abrindo um grande mercado 

para as indústrias de bens de consumo, de bens capital e de insumos e serviços 

modernos.  

Welch (1970) registra esse tipo de desafio, quando conclui que a educação profissional 

ajuda muito no processo de mudanças tecnológicas no setor primário da economia, na 

agroindústria e no próprio setor de serviços, que integram o chamado complexo 

agroindustrial ou agronegócio. 

T. W. Schultz (1981) é outro grande nome da economia da agricultura e das teorias do 

capital humano e do desenvolvimento econômico.1 Tudo teria começado com o 

surgimento da disciplina Economia da Educação, em meados dos anos 1950. À época, 

na Universidade de Chicago, Schultz procurou explicar os ganhos de produtividade 

gerados pelas pessoas na produção e na renda. O trabalho humano, quando qualificado 

pela educação, constitui um importante fator determinante dos ganhos de produtividade 

do trabalho e das taxas de retorno sobre o capital investido na produção.  

 

 

2. Evidências de Capital Humano na Agricultura  

Araújo et al. (2003) pesquisaram o crescimento da agricultura paulista e as instituições 

de ensino, pesquisa e extensão numa perspectiva de longo prazo. Os investimentos em 

capital humano e a contribuição da FAPESP foram também avaliados. O setor agrícola 

(e por extensão, o agronegócio) de São Paulo é dos mais dinâmicos do País. Caminha na 

direção do desenvolvimento e definitiva integração aos demais setores da economia.  

Sobre os ganhos de produtividade na agricultura os seguintes resultados merecem 

destaque: - (a) de 1960 a 1999, houve o aumento de 93% da produtividade total dos 

fatores de produção (PTF), equivalente à taxa geométrica de 1,71% ao ano; (b) 

estreitando o período de análise, de 1980 para 1999, as taxas de crescimento da PTF, 

                                                           
1 Entre outros, são também nomes da teoria de capital humano: Edward Denison, Jacob Mincer, Zvi 
Griliches, Frederick Harbinson, Charles A. Myers e Milton Friedman. 



1966    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 4 

após certo arrefecimento nos anos 1980, voltaram a crescer a partir de 1990, e a 

produtividade total cresceu 23% nos nove anos da série, a uma taxa de 2,33 % ao ano. 

Em seguida, identificou-se a influência de variáveis responsáveis pelos investimentos 

em pesquisa pública, a partir das ideias de Evenson, Pray & Rosegrant (1999) na Índia. 

Foi possível estabelecer relações entre PTF e dispêndios em pesquisa, ensino, extensão 

e infraestrutura. Matematicamente, seria o mesmo que analisar a PTF = f (R, E, EXT, 

INFRA).2 O modelo foi estimado nos logaritmos e os resultados mostram que para cada 

real despendido em pesquisa estimou-se o incremento no valor da produção de R$ 10 a 

R$ 12. A magnitude desse retorno é semelhante ao valor obtido por Griliches (1975) na 

pesquisa pública nos Estados Unidos. Cada dólar investido no sistema de pesquisa e 

extensão naquele país teria gerado um incremento na produção equivalente a US$ 13. 

Brentani e Brito Cruz (2011) coordenaram amplo estudo sobre ciência, tecnologia e 

inovação em São Paulo, no qual Salles-Filho et al. (2007) desenvolvem, no Capítulo 10, 

esses temas sobre o setor agrícola e o agronegócio. Na parte inicial, esses pesquisadores 

descrevem a evolução do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação (SPInA). 

Em seguida, analisam estimativas dos dispêndios e investimentos (públicos e privados) 

em projetos de pesquisa e inovação na agricultura, bem como na formação de capital 

humano nos diferentes níveis de CT&I.  A produtividade total dos fatores (PTF) 

estimada para a agricultura mostrou bons resultados no período 1995-2006.  O índice de 

quantidade das lavouras atingiu 138 em 2006, a partir do ano – base, 1995, ou seja, um 

crescimento à taxa de 2,6% ao ano. A produção da pecuária (carne e leite) aumentou à 

taxa muito parecida, 2,4% ao ano, chegando ao índice de 134,6. A partir dos valores 

estimados do produto marginal da pesquisa agrícola em São Paulo estavam no intervalo 

de 12,8 a 20,4, com a média de 16,9. Assim sendo, concluem os autores “... cada R$ 1 

adicional investido em pesquisa agropecuária no estado de São Paulo acrescentaria 

cerca de R$ 17 no valor da produção da agricultura”.  

Gasques e Bastos (2012) analisam a distribuição do PIB no Brasil, no período de 1947 a 

2011, apresentando os níveis históricos da produtividade de grãos de 1931 a 2012 e o 
                                                           
2 A contribuição da pesquisa para o aumento da PTF pode ser estimada através de regressão do logaritmo 
da PTF em relação ao logaritmo da pesquisa, da extensão, da educação e da infraestrutura.  O coeficiente 
estimado da pesquisa é a sua elasticidade.  Portanto, o Valor do Produto Marginal acumulado no estoque 
de pesquisa pode ser obtido pela multiplicação dessa elasticidade pelo Valor do Produto Físico Médio da 
pesquisa. Nesta pesquisa, não constam dos resultados as estimativas de retorno das variáveis ensino, 
extensão e infraestrutura. 
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crescimento obtido a partir da década de 1980. A conclusão é de que, atualmente, a 

agricultura do País “... cresce com base na Produtividade”.  Em seguida, analisam o 

uso e a disponibilidade dos fatores de produção regional e os níveis produção agrícola e 

pecuária. Os autores atribuem ênfase especial à estrutura do Índice de Produtividade 

Total dos Fatores (PTF), como proposto por Tornqvist. Entre 1975 e 2011, enquanto o 

Índice Produto evoluiu do índice 100 para 405, o Índice Insumo só atingiu 110.  Da 

divisão entre tais índices, resultou um valor para a PTF igual a 369: resultado positivo 

para o desempenho da agricultura brasileira.  

 

 

3. Universidades públicas e o capital humano na agricultura 

No estado de São Paulo, as quatro universidades do chamado sistema público de ensino 

tecnológico, pesquisa e extensão rural são as seguintes:  Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP); e, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

 

3.1.  Universidade de São Paulo  

Criada em 1934, é uma das melhores instituições de ensino superior da América Latina. 

Desenvolve ensino, pesquisa e extensão do conhecimento em todas as áreas do 

conhecimento, ou seja, em 42 de suas faculdades ou escolas, quatro hospitais e seis 

institutos especializados.  

Em 2013, recebeu 92.792 estudantes nos seus onze Campi nas cidades de São Paulo (4), 

Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos (2), Pirassununga, Lorena e Bauru. Nos 289 

cursos de graduação foram matriculados 58.204 estudantes e - nos 222 programas e 665 

cursos de pós-graduação - estudaram 29.547 profissionais: 14. 149 para o nível do 

mestrado e 15.398 para o doutorado. Outros 5.041 profissionais frequentaram 

programas e/ou cursos especiais. No período 2002-2012, foi também muito positiva a 

contribuição da USP ao estado de São Paulo e ao País: formou 36.511 mestres e 24. 469 

doutores nas diferentes áreas do conhecimento (www5.usp.br). 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os dados do período 2004 – 2013 sobre a produção 

científica dos docentes e a produção média dos docentes das unidades de ciências 

agrárias e áreas afins (ESALQ, FMVZ, FZEA e CENA) e da própria USP.  
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Tabela 1. Produção Científica dos Docentes Ativos das Unidades da Área de 

Ciências Agrárias e da USP, 2004-2013*. 
  ESALQ FMVZ FZEA CENA TOTAL USP 

 Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

Total Exterior (1) Total Exterior 

(1) 

2004 2.108 196 824 133 484 91 99 31 31.040 7.218 

2005 2.062 154 751 149 443 71 106 22 31.635 6.413 

2006 2.127 190 1.168 197 521 74 263 124 30.878 6.949 

2007 2.030 276 756 185 471 112 271 73 28.925 6.753 

2008 1.503 194 779 260 395 82 135 56 24.797 6.897 

2009 1.674 245 869 203 482 148 282 83 31.728 8.292 

2010 1.467 209 951 291 547 169 363 132 30.776 9.386 

2011 1.495 250 800 286 625 245 290 108 29.496 9.512 

2012 1.268 290 1.028 340 626 192 305 129 27.632 9.806 

2013 760 320 738 338 757 287 377 176 23.150 9.378 

Fonte: Anuário Estatístico da USP (2014). (1) Trabalhos publicados no exterior.  

 

Tabela 2. Produção Científica Média por Docente Ativo das Unidades de Ciências 

Agrárias e da USP, 2004-2013* 

  ESALQ FMVZ FZEA CENA Total USP 

2004 9,4 9,4 9,5 2,8 6,7 

2005 9,3 8,4 7,3 2,9 6,8 

2006 9,3 12,6 8,5 6,9 6,5 

2007 8,8 8,0 7,6 7,3 6,0 

2008 6,6 7,9 6,0 3,6 5,1 

2009 7,1 9,1 5,4 4,0 5,6 

2010 6,1 9,6 5,7 5,2 5,4 

2011 6,3 7,8 6,1 4,0 5,0 

2012 5,4 10,6 5,6 4,2 4,8 

2013 3,7 8,9 8,3 6,6 4,8 

*A soma dos trabalhos distribuídos pelas Unidades, desta Tabela, pode ser superior ao Total da USP, em 
virtude de um mesmo trabalho, com autores pertencentes a Unidades diferentes, ser registrado em cada 
uma das Unidades. E, periodicamente, os números de trabalho e de docentes são atualizados/alterados. 
Posição: 26/05/2014; Fonte: Anuário Estatístico da USP (2014). 
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O Governo do estado de São Paulo contribui para a manutenção e desenvolvimento 

institucional da USP com 5, 0295% da arrecadação anual do ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços). No período 2004 - 2013, os valores transferidos 

pelo Tesouro do Estado mostram crescimento real até 2011 e ligeiro declínio nos dois 

anos seguintes (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1. Recursos Financeiros transferidos do Governo do Estado para a 

Universidade de São Paulo-USP, 2006-2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da USP (2014). *Valores nominais deflacionados pelo IGP-DI (base, 2014) 
 
Dos onze Campus da USP, três se dedicam à formação de profissionais voltados para 

agricultura nas seguintes unidades acadêmicas: a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (ESALQ) e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus de 

Piracicaba; a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), localizada no 

campus da Cidade Universitária em São Paulo; e, a Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia dos Alimentos (FZEA), no campus de Pirassununga. 

a) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP): Em maio de 

1901, as matrículas foram abertas e as aulas tiveram início aos 03 de junho, data 

da implantação do terceiro curso de agronomia do País. Em 1934, passou a 

integrar a USP. Em 1964 tiveram início os programas de pós-graduação em 

nível de mestrado e - em 1970 - os de doutorado, com o curso de Genética. Em 

1972 criou-se o curso de graduação em Engenharia Florestal; e, em 1998, o de 

Economia Agroindustrial – hoje de Ciências Econômicas. Em 2001, o primeiro 

curso noturno de graduação: Ciência dos Alimentos; em 2002, a ESALQ 
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implantou outros cursos noturnos: Gestão Ambiental e Ciências Biológicas. E 

em 2013, criou curso diurno de Administração (www.esalq.usp.br). 

b) Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP): é um Instituto 

especializado integra o Campus da USP em Piracicaba. Foi criado em 1976 com 

a missão de desenvolver pesquisas envolvendo a aplicação de técnicas nucleares. 

Suas atividades de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas em três 

divisões científicas. Conta atualmente com 37 docentes (www.cena.usp.br).  

c) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ / USP): Instituída em 

1919, transformou-se em Escola de Medicina Veterinária em 1928. Quando da 

criação da Universidade de São Paulo, passou a integrá-la com a denominação 

de Faculdade de Medicina Veterinária em 1934. No início da década de 1970, a 

Faculdade alterou o seu nome e seus objetivos para Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia – FMVZ. Em 1976, passou a oferecer o curso de 

graduação de Zootecnia. Componente essencial da infraestrutura da Faculdade é 

o bem equipado Hospital Veterinário. (www.fmvz.usp,br). 

d) Faculdade de Zootecnia e Engenharia dos Alimentos (FZEA / USP): A partir do 

núcleo do Campus de Pirassununga da FMVZ, em 1992 foi criada a Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Em 1993, responsável pelo 

oferecimento do curso de graduação em Zootecnia, implantado pela USP em 

1976 na FMVZ. Desde 2001, a FZEA oferece o curso de graduação em 

Engenharia de Alimentos. Em 2009, foram implantados dois novos cursos: 

Engenharia de Biossistemas (primeiro na América Latina) e Medicina 

Veterinária. A pós-graduação em Zootecnia, teve início com o Mestrado na área 

de Qualidade e Produtividade Animal em 1994 e, no Doutorado, a partir de 

2001. Em 2009, a FZEA passou a oferecer mais um programa de pós-graduação 

em Engenharia de Alimentos, na área de Ciências da Engenharia de Alimentos, 

no Mestrado e no Doutorado. Em 2013, a FZEA recebeu os primeiros alunos no 

Curso de Mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais. (www.fzea.usp.br).  
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3.2. Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”  

Criada em 1976, pelo governador Paulo Egydio Martins, a partir dos Institutos Isolados 

de Ensino Superior que existiam em várias regiões do Estado. A UNESP tem 34 

unidades em 24 cidades, sendo 22 no interior; uma em São Paulo; e outra no Litoral 

Paulista, em São Vicente. Em 2013, foram implantados mais seis cursos de graduação:  

Engenharia de Telecomunicações, em São João da Boa Vista; Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia Química, ambos em Araraquara; Zootecnia 

e Engenharia Agronômica, em Dracena; Engenharia de Pesca, em Registro; e, 

Engenharia Ambiental, em São José dos Campos.   

Atualmente, 3,7 mil professores que ensinam, pesquisam e fazem extensão de serviços à 

sociedade e 7,2 mil funcionários colaboram nessas atividades. A UNESP forma por ano 

5,5 mil profissionais em seus cursos de nível superior. Para esse objetivo-fim, oferece 

179 opções de cursos de graduação, em 68 profissões de nível universitário. Na 

graduação, estudam mais de 36,2 mil jovens e 12 mil se formam em programas e cursos 

de pós-graduação, (www.unesp.br). 

Na Tabela 3, aparecem os dados de produção científica dos docentes ativos das 

unidades de Ciências Agrárias e áreas afins (FCA, FEIS, FCAV e IB) e da própria 

UNESP no período 2011 – 2013; e, na Tabela 4, a produção científica média dos 

docentes ativos dessas faculdades e da UNESP como um todo.  

 

Tabela 3. Produção Científica dos Docentes Ativos das Unidades da Área de 

Ciências Agrárias e afins e da UNESP, 2011-2013* 

  FCA FEIS FCAV IB TOTAL 

UNESP 

 Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

Total Exterior 

(1) 

2011 227 37 226 68 487 140 350 222 4.731 2.076 

2012 296 107 310 140 712 321 431 284 7.036 3.514 

2013 262 102 196 122 708 367 453 327 6.453 3.510 
Fonte: Anuário Estatístico da UNESP (2014).  (1) Trabalhos publicados no exterior 
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Tabela 4. Produção Científica Média por Docente Ativo das Unidades de Ciências 

Agrárias e da UNESP, 20011-2013 

  FCA FEIS FCAV IB TOTAL UNESP 

2011 2,67 1,04 2,17 2,47 1,33 

2012 3,36 3,30 3,22 2,45 1,94 

2013 2,98 2,27 3,17 2,34 1,73 
Fonte: Anuário Estatístico da UNESP (2014) 

 

O Governo do Estado contribui para a manutenção da UNESP com 2,3447 % da 

arrecadação anual do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). 

No período 2004 – 2013, os valores transferidos pelo Tesouro do Estado à UNESP 

mostram no Gráfico 2 apreciável tendência de crescimento em valores reais. 

 

Gráfico 2. Recursos financeiros transferidos do Estado à Universidade Estadual 

Paulista “ Julio Mesquita Filho” - UNESP, 2006-2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UNESP (2014). *Valores nominais deflacionados pelo IGP-DI, base, 2014. 
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cursos são zootecnia e engenharia agronômica; no de Registro, engenharia da pesca; e, 

no de São José dos Campos, engenharia ambiental. As unidades acadêmicas mais 

tradicionais da UNESP são:  

a) Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA / UNESP) – Em 1965, no Campus de 

Botucatu, o curso superior de Agronomia foi criado e passou a integrar a então 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), instituída 
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em 1962. Foi a partir da criação da UNESP - em 1976 – que se consolidou a 

marca regional e o caráter de universidade multicampi no Estado. E assim foi 

criada a Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). Depois do curso de 

agronomia, foi implantado o curso de Zootecnia em 1977 e o de Engenharia 

Florestal, em 1987 (www.fca.unesp.br). 

b) Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV/UNESP: Criada no 

Campus de Jaboticabal aos 25 de junho de 1964. A implantação da faculdade 

ocorreu dois anos depois, em 1966. As aulas do curso de Agronomia, o primeiro 

instalado na FCAV, começaram em junho desse mesmo ano. Em 1971, foram 

autorizados a funcionar os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. E com a 

criação da UNESP, a FCAV passou a integrá-la como unidade de ensino, 

pesquisa e extensão rural (www.fcav.unesp.br). 

c) Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS / UNESP) – O curso de 

Agronomia foi criado em 1976. Na graduação, a FEIS oferece também os 

seguintes cursos: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. 

Além disso, tem vários programas de pós-graduação. No Campus de Ilha 

Solteira, o curso de Agronomia possui uma Fazenda de Ensino e Pesquisa, com 

a área total de 1.647 hectares (www.feis.unesp.br). 

 

3.3. Universidade Estadual de Campinas   

Criada em 1966 no município de Campinas. Para sua criação, Zeferino Vaz foi 

personagem muito especial. Participou efetivamente da implantação da Universidade, 

desde 1965, como presidente da Comissão Organizadora e, de 1966 a 1978, como o 

primeiro Reitor da UNICAMP, nomeado pelo governador Laudo Natel. 

Compõe-se de 23 unidades de ensino e pesquisa e extensão, três hospitais, 21 centros e 

núcleos interdisciplinares, dois colégios técnicos e 27 bibliotecas. Em 2013, teve 18.338 

alunos matriculados nos cursos de graduação e se formaram 2.249 profissionais. Na 

pós-graduação oferece 156 cursos, dos quais 74 de mestrado, 68 de doutorado e 14 de 

especialização. O número de alunos matriculados nos programas de pós-graduação 

soma 16.195, sendo 5.263 nos cursos de mestrado e 6.141 nos de doutorado, além de 

4.791 em cursos especiais e de especialização. No ano 2013, foram aprovadas 1.310 

dissertações de mestrado e 946 teses de doutorado nos programas de pós-graduação da 
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Universidade (www.unicamp.br). Na Tabela 5, aparecem os dados de produção 

científica da UNICAMP, número de docentes ativos e produção científica média no 

período 1999 – 2013.  

 

Tabela 5.  Produção Científica, Docentes e Produção Científica Média dos 

Docentes, UNICAMP, 1999-2013 

Ano Produção 

Científica 

Docentes 

Ativos 

Produção  

Cientifica Média 

1999 1229 1688 0,73 

2000 1394 1694 0,82 

2001 1331 1650 0,81 

2002 1636 1684 0,97 

2003 1760 1601 1,10 

2004 1898 2104 1,15 

2005 2065 2114 1,23 

2006 2112 2125 1,25 

2007 2222 2123 1,32 

2008 2752 2069 1,63 

2009 2812 2070 1,66 

2010 2771 2052 1,62 

2011 2981 2025 1,75 

2012 3238 2030 1,89 

2013 3149 2051 1,81 
Fonte: Anuário Estatístico da UNICAMP (2005, 2014) 

 

O Governo do Estado contribui para a manutenção e desenvolvimento institucional da 

UNICAMP com 2,1958% da arrecadação anual do ICMS (Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços). Nos últimos seis anos, os valores transferidos pelo Tesouro 

do Estado à UNICAMP foram: em 2009, R$   1.280.860.508; em 2010, 

R$1.545.273.170; em 2011, R$1.694.562.173; em 2012, R$1.806.430.781; em 2013, R$ 

2.018.190.839; e, em 2014, R$ 2.308.441.029. A partir desses valores, o Gráfico 3 

mostra uma nítida tendência de crescimento em valores reais.  
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Gráfico 3. Recursos financeiros transferidos pelo Estado à Universidade Estadual 

de Campinas - UNICAMP, no período 2009-2014. 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UNICAMP (2014). * Valores nominais deflacionados pelo IGP-DI, base 

2014. 

 

Após sua fundação, a UNICAMP criou a Faculdade de Tecnologia de Alimentos (FTA) 

e desta unidade “nasceram duas unidades autônomas da Unicamp: a Faculdade de 

Engenharia de Alimentos e a Faculdade de Engenharia Agrícola. Na verdade, isso 

ocorreu em duas etapas. Primeiro, em 1975, quando a FTA passou a denominar-se 

Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola (FEAA) e depois, em 1985, por 

ocasião do desmembramento desta última em duas unidades, a Faculdade de 

Engenharia de Alimentos (FEA) e a Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI) ” 

(www.unicamp.br).  

Duas unidades acadêmicas destinadas à formação de profissionais para a agricultura são 

sediadas no município de Campinas: 

a) Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI/UNICAMP): O curso de 

graduação em Engenharia Agrícola é constituído de cinco linhas curriculares, a 

saber: a) utilização dos recursos naturais; b) construções rurais; c) planejamento 

e desenvolvimento rural; d) projetos de máquinas, implementos e ferramentas 

agrícolas; e, v) sistemas energéticos rurais. (www.feagri.unicamp.br). 

b) Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA/UNICAMP): Foi a primeira 

unidade de ensino e pesquisa em engenharia dos alimentos na América Latina e 

de - 1966 a 1972 - funcionou no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento.  Faculdade idealizada e fundada por 
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André Tosello com quatro departamentos acadêmicos: Alimentos e Nutrição; 

Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos; e, Tecnologia de Alimentos. 

Além de suas atividades específicas de ensino e pesquisa (na graduação e pós-

graduação), a FEA presta serviços de extensão e treinamento à indústria de 

alimentos e agências governamentais.  

 

3.4. Universidade Federal de São Carlos  

Fundada em 1968, a UFSCar tinha inicialmente três Campi: no município de Araras, 

onde são oferecidos os cursos de graduação em Engenharia agronômica e Biotecnologia 

e no Mestrado, em Agroecologia e Desenvolvimento Rural; em Sorocaba, oferecendo os 

cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Florestal; e, em São Carlos, com o curso de 

Gestão e Análise Ambiental; bem como vários cursos sobre outras áreas do 

conhecimento.  

Em janeiro de 1991, a Universidade Federal de São Carlos incorporou as unidades 

paulistas do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar 

(PLANALSUCAR), do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em Araras. Foi 

essa incorporação que deu origem ao Campus onde funciona o Centro de Ciências 

Agrárias (CCA). Em 2011, foi criado na UFSCar mais um Campus universitário, o de 

Lago do Sino, com a área de 647 hectares no município de Buri. Nesse novo Campus, 

os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Engenharia de Alimentos 

tiveram início em 2014, com 150 estudantes e 23 docentes. 

O Governo Federal investiu na UFSCar os valores apresentados no Gráfico 4 no período 

2006 – 2010. Valores que – em termos reais - mostram uma nítida tendência de 

crescimento. 
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Gráfico 4. Recursos financeiros transferidos pelo Governo Federal na 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, 2006-2010. 

 
Fonte: Dados da UFSCar (www.ufscar.br). *Valores nominais deflacionados pelo IGP-DI, base 2014. 

 

3.5. Capital humano formado pelas universidades públicas  

Na USP. UNESP, UNICAMP e UFSCar são muito positivos os resultados da formação 

de capital humano para agricultura e agronegócio até 2014. Dos mais expressivos foi o 

número de profissionais formados em ciências dos alimentos, ciências biológicas, 

economia aplicada, engenharia agrícola, engenharia agronômica, agronomia, engenharia 

de alimentos, engenharia florestal, gestão ambiental, medicina veterinária e zootecnia. 

Número total esse que chegou a 34.211 profissionais, dos quais 18.535 em engenharia 

agronômica, ou seja, 54,2% dos profissionais graduados em ciências agrárias e áreas 

afins. Em 2014, atingiu-se no Estado o número de 8.845 acadêmicos nesses cursos de 

graduação das universidades públicas.  

As transformações da agricultura e – em especial do agronegócio - têm estimulado as 

universidades a oferecer maior número de cursos sobre objetivos ou temas 

especializados, porém com grades curriculares de caráter pluralista. Nesse contexto, o 

curso de engenharia agronômica segue atraindo o maior número de jovens acadêmicos: 

27,2% do total, até mesmo em função do maior número de vagas oferecidas. Em 

segundo e terceiro lugares aparecem –respectivamente – estão os cursos de engenharia 

de alimentos com 14,5% e medicina veterinária, com 11,6% do total.   

As estatísticas disponíveis e os fatos econômicos e sociais sugerem conteúdos de valor e 

de sentido tecnológico muito especiais. São indicadores de continuidade, bom 
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desempenho e crescimento econômico da agricultura e do agronegócio no estado de São 

Paulo.  

Nesse contexto, vale lembrar que a ESALQ/USP é escola pioneira no oferecimento de 

programas de pós-graduação no estado de São Paulo. Possivelmente por esta razão, 

optamos por analisar em separado a sua contribuição à formação de mestres e doutores 

para a agricultura.  Selecionamos, inicialmente, as unidades acadêmicas de UNICAMP, 

UNESP, UFSCar e, pela USP, as unidades FMVZ e FZEA. Este primeiro conjunto 

formou 7.880 mestres e 4.740 doutores para a agricultura. Na sua dimensão de longo 

prazo, a Luiz de Queiroz formou 5.243 mestres e 2.809 doutores no período 1964-2014. 

Somando os números de mestres e doutores produzidos por esses dois conjuntos, a 

contribuição total das universidades públicas no estado de São Paulo é de 13.123 

mestres e 7.549 doutores em ciências e tecnologias da agricultura e/ou áreas afins. E 

mais, em processo de formação de nível superior, estão aproximadamente 3.600 pós-

graduandos.  

 

 

4. Universidades privadas e capital humano para a agricultura   

A partir de 1990, as instituições privadas de ensino superior (IESps) se multiplicaram 

nas áreas de Ciências Agrárias e afins em muitas regiões do País, mas foi no estado de 

São Paulo onde ocorreu cerca de 80% dessa expansão. Possivelmente, algumas das 

novas instituições assumiram um certo caráter mercantilista e talvez sem o adequado 

planejamento institucional. Inclusive, influenciadas por deficiências de fiscalização do 

poder público, ao contrário do que prega a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Superior, de 1968 (Lei nº 5.540/68). Cabe registrar também que, apesar de algumas 

instituições privadas não estarem priorizando a pesquisa e/ou a extensão rural, com 

alguns ajustes institucionais, elas poderão contribuir mais e melhor para formação de 

recursos humanos de nível superior.  

Neste estudo, foram selecionadas as IESps no estado de São Paulo, a partir de dados do 

Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa (INEP). Os 

principais cursos oferecidos são os de agronegócio, agronomia, engenharia agronômica, 

engenharia florestal, gestão do agronegócio, gestão de equinocultura, medicina 

veterinária e zootecnia. Em seguida, foram pesquisados os dados sobre a existência ou 
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não de projetos de pesquisa nos cursos de Ciências Agrárias e áreas afins das IESps. 

Finalmente, foi pesquisada a participação da FAPESP na concessão de auxílios e bolsas 

a projetos dessas instituições. Os resultados que merecem destaque são:  

 Até 1989, em São Paulo, apenas sete instituições privadas de ensino superior 

ofereciam cursos de ciências agrárias e, no período 1990-2012, um bom número 

delas passou a oferecer cursos de nível superior. Atualmente, 51 instituições 

oferecem cursos de graduação sobre agricultura e, entre elas, estão 13 

universidades, 12 centros universitários, 17 faculdades, 1 fundação e 1 instituto 

de ensino superior;  

 Também surpreendente e importante é a distribuição geográfica descentralizada 

dessas IESps nos municípios do interior do estado de São Paulo;  

 As IESps oferecem 76 cursos de nível superior; entre os quais, 34 são de 

medicina veterinária, 21 de agronomia, 9 de agronegócio, 4 de engenharia 

agronômica, 4 de zootecnia, 1 de gestão do agronegócio e 1 de gestão em 

equinocultura.  

 Os cursos mais oferecidos e procurados são medicina veterinária, agronomia e 

agronegócio, representando – respectivamente - 45%, 28% e 12% do número 

total de alunos matriculados. 

 

4.1.  Capital humano formado nas instituições privadas de ensino superior - IESps 

Parecem também positivos os resultados da formação de capital humano para a 

agricultura e o agronegócio. Segundo estatísticas do Ministério de Educação e Cultura, 

até 2012 o número total de profissionais graduados chegou a 1923, dos quais 1231 no 

curso de medicina veterinária, ou seja, 64% do número total de profissionais formados. 

UNICASTELO, ANHEMBI MORUMBI e UNIP são as universidades que mais 

contribuíram para a formação de profissionais em Ciências Agrárias e áreas afins. Em 

2012, o número de estudantes nos cursos oferecidos pelas instituições privadas atingiu a 

impressionante marca de 15.589 alunos.    

O desenvolvimento da agricultura e do agronegócio tem estimulado as universidades a 

oferecer cursos sobre objetivos e/ou temas especializados, porém com grades 

curriculares de caráter pluralista. O curso de medicina veterinária é o que possui maior 

número de alunos: quase 67% do total.  Em segundo lugar, aparece o curso de 
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agronomia com 26%; e, em 3º e 4º lugares estão engenharia agronômica e agronegócio, 

respectivamente.    

O número total de estudantes nas instituições privadas de ensino superior é de fato 

impressionante (15,6 mil) quando comparado ao número de estudantes das 

universidades públicas (5,1 mil): três vezes maior nas instituições privadas. Sem dúvida, 

um dos fatores que explicaram a expansão das IESps em São Paulo foi o aumento do 

número de concluintes do ensino médio. E nesse contexto, as universidades públicas, de 

missão social bem mais complexa, não crescem a taxas mais elevadas,  

Dentre as 51 instituições privadas de ensino superior com cursos em Ciências Agrárias e 

áreas afins, apenas 19 realizaram ou estão realizando projetos de pesquisa com apoio da 

FAPESP, ou seja, 37% do total. Este resultado sugere que as IESps do Estado estão 

investindo pouco em pesquisa e/ou extensão rural. Em termos de bolsas e auxílios 

apoiados pela FAPESP, elas respondem apenas por 1,45% do total aprovado e 

concedido pela Fundação. Entre as possíveis explicações está o fato das instituições 

educacionais privadas, principalmente as mais novas, não possuírem a infraestrutura - 

em equipamentos e laboratórios - e o pessoal técnico necessários para desenvolver / 

realizar projetos de pesquisa. 

 

 

5. Considerações Finais 

Este artigo é uma análise parcial da evolução do ensino superior voltado para a 

agricultura e o agronegócio no estado de São Paulo. Focaliza a evolução e a 

contribuição do ensino superior no processo de formação de capital humano no Brasil.       

Os resultados de nossa pesquisa confirmam as relações positivas entre capital humano e 

crescimento econômico, especialmente quando se contempla, no cenário de médio e 

longo prazos, a importância das relações crescentes entre educação superior, inovação 

tecnológica, difusão do conhecimento, ganhos de produtividade e maior produção.  

As transformações que vêm ocorrendo na agricultura e o capital humano formado pelo 

estado de São Paulo, coincidem com a expressiva contribuição para o crescimento da 

produtividade total dos fatores de produção na agricultura, o que certamente tem sido 

importante para mitigar os impactos negativos do baixo crescimento econômico atual da 

economia brasileira.  



Atas  Proceedings    |    1981

 Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira  P10

 19 

Vale realçar também que nossas estimativas do retorno aos investimentos em educação 

superior pública voltada para agricultura e agronegócio são muito elevadas, quando 

calculadas em valor adicionado e/ou em valor bruto da produção, principalmente se as 

comparamos com os retornos aos investimentos em outras formas de capital na 

economia brasileira. A manutenção (e uma possível expansão) desses investimentos no 

setor agro, bem como o aprimoramento de sua eficiência, poderá ser determinante para 

a recuperação e o melhor desempenho futuro de nossa economia. 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa é analisar o desempenho da agricultura do Estado de 
São Paulo confrontado ao da agricultura brasileira. Os indicadores macroeconômicos 
analisados mostram que, embora o Estado de São Paulo tenha perdido alguns pontos de 
participação na economia nacional nas últimas décadas, ainda ocupa o primeiro lugar 
entre os vinte e seis estados da Federação. O nível de industrialização e a urbanização 
comprovam o maior grau de desenvolvimento econômico de São Paulo. A indústria 
paulista responde por cerca de um terço da produção nacional. A população cresceu 
mais que a nacional, absorvendo parte da população de outros estados, com rápida 
urbanização e forte declínio da parcela da população rural. Os ganhos de produtividade 
agrícola foram acompanhados pelo crescimento acelerado da renda per capita rural. No 
triênio 1995-1997 a renda per capita rural equivalia a 21% da equivalente urbana em 
São Paulo, enquanto o mesmo percentual era observado para a renda per capita 
nacional. No triênio 2010-2012, essas mesmas razões se elevaram para pouco mais de 
30% no País e 54% no Estado. Essas mudanças sugerem uma forte redução da diferença 
entre a renda das pessoas no meio rural paulista e a correspondente no meio urbano-
industrial. A cana de açúcar registrou impressionante substituição de lavouras em São 
Paulo: a área colhida foi multiplicada por 2,7 entre os triênios 1990-1992 e 2010-2012. 
Dessa expansão resultou o crescimento da participação da cultura canavieira no valor 
real da produção agrícola paulista, de 37% para 59%. O conteúdo deste artigo é parte de 
projeto de pesquisa FAPESP, n° 2012/51209 – 4, financiado pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Estado de São Paulo, agricultura brasileira, indicadores 
macroeconômicos, valor da produção, população rural. 
 
 
1. Introdução 

A experiência histórica mostra que o desenvolvimento econômico leva a 

mudanças na estrutura da produção e do emprego. Na etapa inicial, parte da mão-de-

obra da agricultura é absorvida pelo setor industrial, caracterizando a fase da 

industrialização da economia. A participação do emprego industrial cresce até atingir 

determinado patamar e depois começa a declinar. É a etapa de desindustrialização 

natural, em que o declínio da participação do emprego industrial é acompanhado por 

expansão no setor terciário e implica melhoria do padrão de vida da sociedade. 
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As mudanças na participação dos setores no nível de emprego estão relacionadas 

às correspondentes participações no valor adicionado nacional e à evolução da 

população. Esse tipo da análise da economia brasileira tornou-se mais fácil a partir de 

1947, quando tiveram início os levantamentos sistemáticos de estatísticas do produto 

interno bruto (PIB) para os diferentes setores. 

Desde os primeiros levantamentos das contas nacionais, o Estado de São Paulo 

liderou o desenvolvimento brasileiro. Sua contribuição esteve por volta de 1/3 do PIB do 

país, sendo que o auge de sua participação (40%) ocorreu em meados da década de 

1970, etapa de forte expansão industrial. Posteriormente o processo de industrialização 

arrefeceu bem como a economia paulista frente ao restante do Brasil. Nos últimos anos 

sua participação no PIB nacional gira em torno de 30%.  

Estatísticas recentes continuam evidenciando o relativo declínio da indústria 

paulista. Sua participação no valor adicionado estadual, que chegou a 33,8% em 2004, 

vem se reduzindo gradativamente, chegando ao mínimo de 19,9% em 2015. Com isso, 

foi o setor que menos contribuiu para o crescimento da economia paulista no período. O 

setor de serviços lidera o crescimento: de cerca de 2/3 do PIB estadual no início da 

década de 2000, evoluiu para mais de ¾ entre 2013 e 2015. 

Naturalmente, em decorrência do maior desenvolvimento do estado, a agricultura 

tem participação pequena no valor adicionado: ultrapassou 2% em apenas 6 dos últimos 

20 anos, sendo que cinco deles ocorreram no início da década de 2000. Entre 2013 e 

2015 a agricultura contribuiu, em média, com 1,7% do PIB paulista.  

Este trabalho visa reportar a evolução da economia do Estado de São Paulo nas 

últimas décadas, buscando evidências que as transformações ocorridas resultaram em 

convergência entre os setores. A ideia é mostrar que essa convergência foi maior no 

Estado de São Paulo que no restante do país e implicou em expansão da agricultura 

comercial, aumento da eficiência e redução das diferenças entre a cidade e o campo. 

 
 
2. Indicadores gerais do Estado de São Paulo 

O censo populacional de 1960 registrou 71 milhões de brasileiros e nos 20 anos 

seguintes a população foi aumentada em 50 milhões de pessoas. Todo esse acréscimo 

foi absorvido pelos centros urbanos, pois a população rural, que partiu de 39 milhões em 
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1960, chegou a 41,6 milhões em 1970, mas voltou ao patamar de 39 milhões em 1980. 

Depois disso a população total aumentou em mais de 20 milhões de pessoas por década, 

mas a população rural continuou decrescendo em números absolutos. O último censo, 

de 2010, registrou menos de 30 milhões de pessoas no meio rural e significa que a partir 

de 1970 a população rural brasileira se reduziu em quase 12 bilhões de pessoas, em 

média quase 3 milhões por década (tabela 1).  

 
Tabela 1. População nos Censos, Estado de São Paulo e Brasil, 1960-2010 

Censo 
Rural  Urbana  Total  Participação (%) 

Mil 
pessoas Índice   Mil 

pessoas Índice   Mil 
pessoas Índice   Rural Urbana 

  BRASIL 
1960 38.988 100 

 
32.005 100 

 
70.992 100 

 
55 45 

1970 41.604 107 
 

52.905 165 
 

94.509 133 
 

44 56 
1980 39.137 100 

 
82.013 256 

 
121.151 171 

 
32 68 

1991 36.042 92 
 

110.876 346 
 

146.917 207 
 

25 75 
2000 31.835 82 

 
137.756 430 

 
169.591 239 

 
19 81 

2010 29.830 77 
 

160.926 503 
 

190.756 269 
 

16 84 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

1960 4.825 100 
 

8.150 100 
 

12.975 100 
 

37 63 
1970 3.526 73 

 
14.432 177 

 
17.959 138 

 
20 80 

1980 2.881 60 
 

22.494 276 
 

25.375 196 
 

11 89 
1991 2.274 47 

 
29.273 359 

 
31.546 243 

 
7 93 

2000 2.438 51 
 

34.532 424 
 

36.969 285 
 

7 93 
2010 1.677 35   39.585 486   41.262 318   4 96 

Fonte: IBGE (2014) 
Em termos relativos, menos da metade da população brasileira vivia nos centros 

urbanos em 1960, mas a situação se inverteu no Censo de 1970 e a tendência de 

crescimento urbano continuou até o último censo que registrou participação de 84% do 

total. Em síntese, nessas 5 décadas a população urbana brasileira foi multiplicada por 5, 

enquanto a rural se reduziu em 23%. 

A população do Estado de São Paulo cresceu mais do que a do restante do país, 

inclusive absorvendo grande parte dos migrantes de outras regiões: partiu de 13 milhões 

no censo de 1960 e ultrapassou 41 milhões no de 2010, com aumento médio de 26% por 

década. Assim, entre 1960 e 2010 a população paulista passou de 18% para 22% do 

total do país. Depois do Censo de 2010 a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio) registrou crescimento de 2,5 milhões de paulistas até 2013 (IBGE, 2015). 
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Esse resultado se deve ao aumento de 2,6 milhões de residentes no meio urbano e 

redução de 130 mil residentes no meio rural.  

Em 1960 a urbanização de São Paulo já estava bem mais avançada que no restante 

do país, pois quase 2/3 da população vivia em cidades enquanto na média do país a 

população rural predominava, com participação de 55% do total. Nas décadas seguintes, 

esta tendência se acentuou ainda mais, resultando em 96% da população paulista 

vivendo em centros urbanos no Censo de 2010. As estimativas posteriores mostram 

participação da população rural paulista ainda menor, abaixo de 4% do total entre 2011 

e 2013, enquanto na média do país corresponde a pouco mais de 15% do total. 

Em 1960 a população rural paulista era de 4,8 milhões, mas caiu para cerca 1,7 

milhão em 2010, correspondente a 4% da população total do Estado e 5,6% da 

população rural brasileira. Esses números indicam a produtividade da agropecuária 

paulista: em 2010, com 5,6% da população rural nacional, o Estado contribuiu com 

11,3% do valor adicionado a preços básicos da agropecuária brasileira (IBGE, 2014). 

A comparação entre a renda per capita rural e a urbana para o Estado de São Paulo 

mostra que houve aproximação no período recente, e de forma bem mais acelerada que 

no restante do país. No triênio 1995-97 a renda per capita rural paulista, bem como a 

brasileira, equivalia a 21% da urbana. No primeiro triênio do milênio esta relação 

alcançou 42% em São Paulo contra 33% no Brasil. Entre 2011 e 2013 a diferença se 

tornou ainda maior, pois a renda rural per capita brasileira se manteve em 33% da 

urbana, enquanto em São Paulo evoluiu para 56%1. 

Cabe destacar que esse crescimento da renda rural per capita em São Paulo nos 

últimos anos, em ritmo mais acelerado que no restante do país, mais se deve ao maior 

declínio da população rural paulista, da ordem de 30,8% entre os triênios 2001-2003 e 

2011-2013 enquanto no Brasil a redução foi de 2,3%. Mesmo com essa acentuada 

redução populacional, o valor adicionado da agropecuária paulista a preços básicos 

aumentou 6,0% no período, enquanto no Brasil cresceu 16,4%. 

Historicamente o Estado de São Paulo tem renda per capita média mais elevada 

que os outros Estados da federação. No período entre 1995 e 2013, a renda da 

população urbana paulista superou a brasileira em 40,6%, em média. A diferença é 

                                                           
1 Renda per capita corresponde à divisão do valor adicionado a preços básicos pela população. 
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ainda mais acentuada quando se considera a renda per capita da população rural, em 

média 64,4% acima da média brasileira no período.  

Os Censos Agropecuários contribuem para compreender algumas causas das 

mudanças da agricultura paulista. O número de estabelecimentos rurais do Estado de 

São Paulo vem decrescendo: entre 1970 e o último censo de 2006 a redução foi de 30%, 

passando de 327 mil para 228 mil unidades (tabela 2).  

 

Tabela 2. Dados estruturais dos Censos Agropecuários, Estado de São Paulo,  
1970-2006 

Item 1970 1975 1980 1985 1995-96 2006 
Estabelecimentos (mil) 326,8 278,3 273,2 282,1 218,0 227,6 
Condição do produtor (mil)     Proprietário 207,9 199,2 187,0 195,9 179,1 193,1 
Arrendatário 48,9 29,5 29,2 30,5 18,6 16,3 
Parceiro 51,2 32,3 40,2 37,2 10,8 2,7 
Ocupante 18,8 17,4 16,7 18,5 9,5 6,2 
Utilização das terras (milhão ha)     Área total 20,4 20,6 20,2 20,2 17,4 17,0 
Lavouras permanentes  1,1 1,4 1,8 1,6 1,4 1,7 
Lavouras temporárias 3,6 3,7 4,2 4,9 3,9 5,3 
Pastagens 11,5 11,4 10,3 9,9 9,1 7,0 
Matas 2,4 2,3 2,4 2,3 1,9 2,3 
Trabalhadores (mil)       Pessoal ocupado  1.420,0 1.364,9 1.376,5 1.357,1 915,0 910,8 
Tratores (número) 67,2 101,4 138,7 159,6 170,6 145,3 
(1) Neste ano as estatísticas incluem 7.166 assentados sem titulação definitiva e 2.172 

produtores sem área, categorias inexistentes nos outros censos.  
Fonte: IBGE (2013)        

Também houve redução no número de proprietários rurais, mas em ritmo bem 

menos acentuado (7%). Entre o primeiro e o último Censo a área média dos 

estabelecimentos rurais se elevou de 62,5 hectares para 74,5 hectares, registrando 

aumento de 19,2%. 

Nesse período houve outras mudanças relevantes na condição do produtor rural 

paulista. Em 1970 havia perto de 49 mil arrendatários, 51 mil parceiros e 19 mil 

ocupantes de terras. Em 2006 o número de arrendatários e de ocupantes de terra caiu 

para 1/3 e da categoria parceiro restaram apenas 5,2% do total inicial. Foram 
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acrescentados cerca de 7 mil assentados e 2 mil produtores sem terra, categorias que não 

constavam nos levantamentos dos censos anteriores.  

A utilização das terras também mudou bastante nos 36 anos entre os censos de 

1970 e 2006. A área total passou de 20,4 milhões de hectares para pouco menos de 17,0 

milhões de hectares (-16,9%) e isso se deveu principalmente à diminuição das áreas de 

pastagens (-39,1%) e matas (-5,6%). 

Essas transformações foram acompanhadas por redução de mais de 1/3 do pessoal 

ocupado na agricultura entre os censos de 1970 e 2006. Os quatro primeiros censos 

registraram cerca 1,4 milhão de pessoas ocupadas na agricultura, mas a população rural 

passou para a casa de 0,9 milhão nos dois últimos. A queda do número de trabalhadores 

no campo foi precedida pelo aumento da mecanização. Em 1970 havia 67 mil tratores 

na agricultura paulista, mas no censo de 1995-96 ultrapassou 170 mil. O censo de 2006 

registrou redução de 14,8% em relação ao anterior, totalizando 145 mil tratores. 

Um aspecto relevante do Estado de São Paulo é a elevada produtividade de sua 

agricultura. As principais lavouras responsáveis por seu desempenho estão listadas na 

tabela 3. Observe-se que na média do triênio 2010-2012 o Estado contribuiu com 16,8% 

do valor da produção gerado por lavouras temporárias e 22,6% das lavouras 

permanentes do Brasil. A produtividade da agricultura paulista pode ser mais 

evidenciada ao se observar que participando com 11,7% da área plantada total das 

lavouras brasileiras, contribuiu com 18,0% do valor da produção agrícola total do país 

no triênio 2010-12 (tabela 3).  

Característica muito especial da agricultura paulista é o seu elevado grau de 

concentração. Levando em consideração todas as lavouras temporárias e permanentes 

do levantamento da Produção Agrícola Municipal realizado pelo IBGE, observa-se que 

15 produtos responderam por 96,7% do valor da produção agrícola paulista no triênio 

2010-2012. Destaque-se que apenas a cana-de-açúcar contribuiu com 59,3%, seguida 

por laranja, com 12,6%. Significa que apenas dois produtos responderam por quase ¾ 

do valor da produção agrícola paulista no triênio 2010-2012.  

São Paulo é o principal produtor nacional de cana-de-açúcar e laranja, 

contribuindo, respectivamente, com 58,0% e 76,2% da produção nacional desses 

produtos. No entanto, a liderança paulista não se limita a esses dois produtos, mas ocupa 

o primeiro lugar entre os produtores dos grupos de culturas temporárias e segundo em 
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permanentes. Dos produtos mais importantes da agricultura paulista, o estado é o 

primeiro produtor nacional de oito deles e terceiro produtor de três. Significa que São 

Paulo se coloca entre os 3 maiores estados produtores do país em termos de valor da 

produção de 11 produtos dos 15 mais relevantes para sua agricultura.  

 

Tabela 3. Principais produtos da agricultura paulista e participação de São Paulo 
na agricultura nacional, médias de 1990-92 e 2010-2012 

Produto 

Porcentagem do valor (1)  2010-2012 
1990-92  2010-2012  São Paulo/Brasil (%) 

Simples Acu- 
 
Simples Acu- 

 
Área 

(2) Produção Valor mulada  mulada 
Cana-de-açúcar 37,1 37,1  59,3 59,3  54,2 58,0 54,7 
Laranja 21,6 58,7  12,6 72,0  68,6 76,2 70,8 
Milho 8,6 67,4  4,6 76,6  5,8 6,5 7,3 
Café 5,2 72,6  3,9 80,5  9,4 9,2 8,8 
Soja 3,2 75,7  3,3 83,7  2,1 2,0 2,4 
Banana 1,8 77,5  2,6 86,4  11,4 18,0 20,9 
Tomate 2,4 79,9  1,9 88,2  18,3 18,5 19,6 
Borracha 0,2 80,1  1,3 89,5  38,5 56,2 59,6 
Uva 1,5 81,5  1,3 90,8  13,8 15,2 21,5 
Feijão 2,2 83,7  1,2 92,0  3,5 7,0 7,3 
Batata-inglesa 2,2 85,9  1,2 93,2  20,7 18,1 16,1 
Limão 1,9 87,8  1,1 94,3  60,9 76,3 69,1 
Mandioca 0,9 88,8  1,0 95,3  3,1 5,2 4,4 
Amendoim 0,5 89,3  0,9 96,2  73,5 83,0 77,8 
Tangerina 1,1 90,4  0,5 96,7  28,9 38,3 30,6 
Temporárias 64,2 -  74,8 -  11,3 - 16,8 
Permanentes 35,8 -  25,2 -  15,4 - 22,6 
Total 100,0 100,0  100,0 100,0  11,7 - 18,0 
(1) Participação do produto no valor real total da produção agrícola do levantamento 
(2) Área plantada  
Fonte de dados: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

 

As estatísticas do IBGE permitem observar que houve algumas mudanças 

importantes na composição da produção agrícola paulista e uma delas é o aumento da 

concentração devido à forte expansão da cana-de-açúcar. No triênio 1990-92 esse 

produto já era o mais representativo em termos de valor real da produção paulista, 

contribuindo com 37,1%, mas 20 anos depois sua contribuição aumentou para 59,3%.  

Outro aspecto da evolução da agricultura paulista é que o valor real da produção 

(49 culturas entre temporárias e permanentes) deflacionado pelo IGP-DI, praticamente 

não teve variação entre os triênios 1990-92 e 2011-2012. À primeira vista, essa 
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observação poderia indicar que a agricultura paulista ficou estagnada desde a década de 

1990 e até mesmo regrediu. No entanto, do índice de quantum, construído a partir dos 

próprios dados das lavouras temporárias e permanentes, se conclui que houve 

crescimento total da quantidade produzida de 90,4%, correspondente à taxa média anual 

de 3,1% entre 1990 e 20122. 

A confrontação do índice de preço agrícola construído a partir dos dados do IBGE 

ao IGP-DI indica que houve grande discrepância entre eles antes do Plano Real. A partir 

da estabilização da economia também há divergências, mas bem menos acentuadas. Há 

ainda que se considerar a maior variabilidade natural da produção e preços agrícolas em 

relação ao restante da economia. Como as divergências dependem da base dos índices, 

tomando por base a média do período 1995-2012 verifica-se que o índice de preços 

agrícolas mostrou trajetória bem próxima ao IGP-DI depois da estabilização. Análise de 

regressão log-linear resultou em taxa de crescimento de 8,7%a.a. para o IGP, enquanto a 

série de preços agrícolas cresceu 8,3%a.a.3. Essa comparação parece indicar que, pelo 

menos a partir de 1995, o IGP-DI pode ser utilizado para deflacionar o valor da 

produção agrícola sem provocar grandes distorções. 

 

3. Desempenho da agricultura paulista 

A variação do valor total da produção agrícola resulta de um conjunto de 

variáveis: preços dos produtos, área plantada com cada lavoura, produtividade da terra, 

composição da produção, condições ambientais que afetam a produtividade, etc. Para 

identificar a contribuição de cada variável na determinação do valor da produção foi 

empregada a metodologia denominada constant-market-share apresentada no box 1. 

Observe-se que para decompor o valor nos efeitos área, rendimento, preço e composição 

da produção altera-se uma das variáveis mantendo as demais constantes.  

Já se observou que entre os triênios 1990-92 e 2010-2012 o valor real da produção 

agrícola paulista, deflacionado pelo IGP-DI manteve-se praticamente inalterado.  

Esse resultado pode ser observado na última linha da tabela 4: o valor total da produção 

teve redução de 0,01%a.a. Esse número é resultado de crescimento de 1,13%a.a. da área 

cultivada, 3,07%a.a. de aumento do rendimento, 0,04%a.a. de aumento de preço, 

enquanto a composição da produção teve efeito negativo de 4,25%a.a.  
                                                           
2 Análise de regressão log-linear resulta no coeficiente significativo de 0,031 com R2 de 95,5%. 
3 As duas estimativas são estatisticamente significativas, com R2 acima de 90%. 
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BOX 1. Decomposição da variação do valor real da produção agrícola 
 
𝑉𝑉𝑡𝑡 − 𝑉𝑉0 = (𝑉𝑉𝑡𝑡

𝐴𝐴 − 𝑉𝑉0) +  (𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑡𝑡

𝐴𝐴) + (𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃 − 𝑉𝑉𝑡𝑡

𝑅𝑅) + (𝑉𝑉𝑡𝑡 − 𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃)  

 

(𝑉𝑉𝑡𝑡
𝐴𝐴 − 𝑉𝑉0) = efeito área  

(𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑡𝑡

𝐴𝐴) = efeito rendimento/área 

(𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃 − 𝑉𝑉𝑡𝑡

𝑅𝑅) = efeito preço  

(𝑉𝑉𝑡𝑡 − 𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃) = efeito composição da produção  

Onde: 

V0 = valor real da produção no triênio inicial 

Vt = valor real da produção no triênio final 

i = participação da área colhida da cultura i na área total das n culturas temporárias e 

permanentes 

At = área colhida total 

Ri = rendimento da cultura i em toneladas por hectare 

Pi = preço real do produto i, deflacionado pelo IGP-DI 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  

𝑉𝑉0 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖0
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 𝐴𝐴0. 𝑅𝑅𝑖𝑖0. 𝑃𝑃𝑖𝑖0  

𝑉𝑉𝑡𝑡
𝐴𝐴 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖0

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑖𝑖0. 𝑃𝑃𝑖𝑖0  

𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑅𝑅 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖0

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝑖𝑖0  

𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖0

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 𝐴𝐴𝑡𝑡. 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  

 

A composição da produção agrícola paulista contribuiu negativamente em todos 

os subperíodos analisados, com exceção do primeiro quinquênio (1990-92 a 1995-1997) 

quando registrou aumento de 0,66% a.a. Esse efeito negativo indica substituição de 

lavouras de maior valor por unidade de área por lavouras de menor valor. Cabe observar 

que o cálculo da decomposição do valor da produção foi feito a partir dos levantamentos 

da Produção Agrícola Municipal, que engloba 49 produtos. A agricultura paulista é bem 

mais complexa. Muitos produtos importantes para sua agricultura não constam desse 

levantamento, como é o caso de hortaliças, flores, várias frutas, etc. Como são lavouras 

de elevado valor por unidade de área, se fosse possível realizar a decomposição do valor 

da produção contendo todas essas lavouras, é provável que a composição da produção 

agrícola paulista mostrasse também esse efeito positivo. 
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Tabela 4. Decomposição da variação do valor real da produção de todos os 
produtos agrícolas, Estado de São Paulo, 1990-2012 (1) 

Triênio  Efeitos (% a.a.) 

Inicial Final  Área Rendimento Preço Composição Total 

1990-92 1995-97  -1,25 1,16 -9,45 0,66 -8,89 
1995-97 2000-02  -0,28 1,88 3,13 -1,51 3,21 
2000-02 2005-07  2,99 4,57 2,28 -8,02 1,82 
2005-07 2010-12  3,12 3,74 4,12 -6,59 4,39 
2000-02 2010-12  3,06 4,22 3,22 -7,40 3,10 
1995-97 2010-12  1,93 3,56 3,24 -5,59 3,14 
1990-92 2010-12  1,13 3,07 0,04 -4,25 -0,01 
(1) Valor da produção de todos os 49 produtos agrícolas registrados nos levantamentos 

da produção agrícola do Estado de São Paulo, deflacionado pelo IGP-DI. 
Fonte: Dados básicos do IBGE – Produção Agrícola Municipal 

 

Os números da tabela 4 mostram redução de área cultivada e crescimento da 

produtividade da terra abaixo de 2% a.a na década de 1990. Na primeira década do 

século XXI, o confronto dos triênios 2000-02 e 2010-12 mostra que o valor total da 

produção cresceu à taxa de 3,10% a.a. resultado do crescimento da área cultivada 

(+3,06%a.a.), da produtividade da terra (+4,22% a.a.) e do preço (+3,22%a.a.). A 

composição da produção teve contribuição negativa de 7,40% a.a.  

A evolução dos preços de um modo geral foi favorável à agricultura, com exceção 

do primeiro subperíodo da série. No entanto, como foi um período conturbado pelo 

processo inflacionário acelerado, não é possível tirar conclusões sem ressalvas. 

Observe-se que o valor real da produção das lavouras paulistas caiu 8,89% entre 1990-

92 e 1995-97, sendo de 9,45%a.a. a redução de preço no período. 

Note-se que a produtividade por área das lavouras paulistas sempre deu 

contribuição positiva, registrando o menor valor no primeiro quinquênio da década de 

1990 (+1,16% a.a.) e o máximo (+4,57%a.a.) dez anos depois. Em toda a série analisada 

a produtividade das lavouras paulistas teve crescimento médio anual de 3,07%. 

O emprego de fatores produtivos na agricultura contribui para explicar essa 

contribuição relevante da produtividade das terras sobre o valor da produção paulista. 

Alguns aspectos da evolução do emprego de fatores serão abordados a seguir. 
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3.1. Mecanização  

Os dados do Censo de 1970 mostram a existência de 67 mil tratores nos 

estabelecimentos rurais do Estado de São Paulo. Uma década depois o número passou a 

139 mil tratores (tabela 5). Vale lembrar que a década de 1970 foi marcada por forte 

intervenção do governo na agricultura, em que a política de crédito rural alcançou seu 

auge, disponibilizando recursos subsidiados aos agricultores para modernizar o setor e 

aumentar a produção e produtividade. Como a agricultura paulista já contava com 

razoável grau de mecanização, pois em 1970 o Estado registrava 70 hectares de lavoura 

por trator enquanto para o conjunto do país essa relação era praticamente o triplo, é 

razoável concluir que os estímulos da política agrícola tiveram maior efetividade nos 

estados com agricultura menos mecanizada. Assim, a participação de São Paulo no total 

de tratores brasileiros caiu de 40,5% em 1970 para 25,4% em 1980 e continuou 

decrescendo nos censos seguintes até 17,7% em 2006 (tabelas 5 e 6). 

 
Tabela 5. Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, Brasil e 

Estado de São Paulo, 1970-2006. 

Censo 
Brasil  Estado de São Paulo  SP/Brasil 

Número Índice  Número Índice  (%) 
1970 165.870 100 

 

67.213 100 

 

40,5 

1975 323.113 195 

 

101.359 151 

 

31,4 

1980 545.205 329 

 

138.739 206 

 

25,4 

1985 665.280 401 

 

159.625 237 

 

24,0 

1995 803.742 482 

 

170.573 254 

 

21,3 

2006 820.718 495 

 

145.346 216 

 

17,7 

Fonte: IBGE (2014) – Censos Agropecuários 
 

Quando se confronta o número de trabalhadores rurais ao de tratores existentes 

observa-se que em 1970 o Estado de São Paulo registrava 21 pessoas ocupadas por 

trator, enquanto a média do país correspondia ao quíntuplo, com 106 pessoas ocupadas 

por trator. Cabe observar que para o período posterior ao último Censo Agropecuário as 

estatísticas da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores) indicam crescimento expressivo do estoque de tratores no Estado, e ainda 
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mais acelerado no caso brasileiro, resultando em participação decrescente de São Paulo 

no total de tratores vendidos no Brasil nos últimos anos4. 

 

Tabela 6. Relação entre área total, área de lavouras e pessoal ocupado e número 
de tratores, Brasil e Estado de São Paulo, 1970-2006 

Censo 

Brasil  Estado de São Paulo 
Área 

total por 
trator 
(ha) 

Área de 
lavouras por 

trator (1) 
(ha) 

Pessoal 
ocupado 
por trator 
(número) 

 

Área 
total por 

trator 
(ha) 

Área de 
lavouras por 

trator (1) 
(ha) 

Pessoal 
ocupado 
por trator 
(número) 

1970 1.773 205 106  304 70 21 
1975 1.002 124 63  203 51 13 
1980 669 90 39  145 43 10 
1985 564 78 35  127 41 9 
1995 440 52 22  102 31 5 
2006 407 74 20  117 48 6 
(1) Soma das áreas de lavouras temporárias e permanentes dividida pelo número de 

tratores 
Fonte de dados básicos: IBGE (2014) – Censos Agropecuários 

 

 

3.2. Emprego de fertilizantes 

O emprego de fertilizantes na agricultura brasileira teve um impulso muito grande 

entre as décadas de 1960 e 1980. Depois o ritmo de crescimento arrefeceu e mais 

recentemente passou a decrescer. No Censo de 1960 os informantes de pouco mais de 

440 mil estabelecimentos de um total de 3,3 milhões declararam fazer algum tipo de 

adubação, correspondente a 13,2% do total de estabelecimentos rurais. Desses que 

adubavam 64% empregavam somente adubo orgânico, 12% empregavam adubos 

químicos e 24%, adubo químico e orgânico, logo pouco mais de 1/3 dos usuários de 

adubo empregava adubo químico. No Censo da década seguinte a situação se inverteu. 

A participação dos que adubavam no total de estabelecimentos cresceu para 18,6% e 

destes, mais de 2/3 empregava adubo químico (tabela 7). 

 
                                                           
4 De 2001 a 2006 o Estado de São Paulo registrou a média de vendas no atacado de 7,1 mil tratores de 

roda, mas de 2007 a 2014 a média foi de 11,1 mil tratores, com aumento de 56,7%. No caso brasileiro, a 
média de vendas no atacado evoluiu de 26,3 mil entre 2001 e 2006 para 50,7 mil nos oito anos 
seguintes, com variação de 92,6% (ANFAVEA, 2014). 
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Tabela 7. Número de estabelecimentos agropecuários por emprego de 
fertilizante, Brasil e Estado de São Paulo, 1960-2006 

      (em mil unidades) 

Local Censo Total 
Geral 

Que usa adubo 

Químico Orgânico Químico e 
orgânico Total %  

Brasil 

1960 3.338 53 283 104 440 13,2 
1970 4.924 426 331 196 916 18,6 
1980 5.160 1.346 817 - 1.658 32,1 
1985 5.805 1.511 1.803 - 1.833 31,6 
1995 4.860 1.550 955 - 1.859 38,3 
2006 5.176 1.326 (1) 628 (2)  - 1.839 35,5 

        

Estado 
de São 
Paulo 

1960 317 23 34 27 84 26,6 
1970 327 107 29 31 155 47,5 
1980 273 203 81 - 212 77,7 
1985 282 197 207 - 211 74,8 
1995 218 141 72 - 156 71,3 
2006 228 102 (1) 31 (2) - 130 57,3 

(1) Adubo químico nitrogenado 
(2) Esterco e/ou urina animal 
Fonte: IBGE (2014) – Censos Agropecuários 

 

No Censo de 1980 o número de estabelecimentos rurais usuários de adubo cresceu 

para 32,1% do total, mas as estatísticas não são exatamente comparáveis. Neste Censo e 

nos seguintes não consta a categoria usuária de adubo químico e orgânico. Sabe-se que 

houve 1.657.827 declarantes de adubação, mas a soma dos que utilizaram adubo 

químico e adubo orgânico excede esse total em 504.479, que seriam os usuários dos 

dois tipos de adubo. Com mais segurança se pode afirmar, comparando os Censos de 

1960 e 1980 que o número total de estabelecimentos cresceu 54,6% enquanto o número 

de usuários de adubo aumentou em 276,4% resultando no acréscimo da proporção dos 

usuários de adubo no Brasil de 13,2% para 32,1% do total entre 1960 e 1980. 

O Estado de São Paulo partiu de um patamar de usuários de adubação bem mais 

elevado que o restante do país. Enquanto 13,2% dos estabelecimentos rurais brasileiros 

empregavam algum tipo de fertilizante em 1960, a proporção paulista já era de 26,6%. 

Na década seguinte essa proporção avançou para 47,5% e chegou ao máximo de 77,7% 

em 1980 quando registrou 212 mil estabelecimentos que adubam as terras.  

É curioso observar que nos três Censos seguintes, o número absoluto de 

estabelecimentos usuários de fertilizantes passou a decrescer no Estado de São Paulo, 
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chegando a 130 mil no Censo de 2006, resultando que 57,3% praticam adubação. No 

Brasil também houve redução do número de estabelecimentos com terras adubadas, mas 

somente no último Censo e em ritmo bem menos acentuado que o observado em São 

Paulo. Entre os dois últimos Censos, o número de estabelecimentos paulistas que 

adubam terras se reduziu em 16,1%, enquanto no Brasil a redução foi de 1,1%. 

Os dados dos Censos indicaram que o ritmo de crescimento do emprego de 

fertilizantes em São Paulo foi bem mais modesto que no Brasil, inclusive com redução 

do número de estabelecimentos rurais que adubam as terras a partir do Censo de 1985. 

As estatísticas divulgadas pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) 

dão melhor dimensão do consumo paulista de fertilizantes no período recente. 

Das 15 lavouras listadas na tabela 8 a cana-de-açúcar foi a que apresentou menor 

taxa de crescimento do emprego de adubo por área plantada (0,1%a.a)5. Como esta é a 

principal lavoura paulista, com participação de 29,4% da área plantada com lavouras 

temporárias e permanentes no triênio 1990-92, elevada para 65,9% no triênio 2010-

2013, sua estabilidade no uso de adubo por área enquanto outras tiveram crescimento 

elevado e significativo deve explicar a maior parte do declínio da participação de São 

Paulo nas entregas de fertilizantes ao consumidor final. Veja-se que entre os triênios 

1990-1992 e 2011-2013 a parcela dos fertilizantes que coube à cana-de-açúcar brasileira 

caiu de 17,3% para 14,9%6.  

Laranja, segunda lavoura em importância para São Paulo, ajuda a explicar o 

declínio da participação do Estado no total de fertilizantes entregues aos consumidores. 

Depois da cana-de-açúcar, coube à laranja a menor taxa de crescimento do emprego de 

fertilizante por área (0,9%a.a.). Pelos dados da Produção Agrícola Municipal, do IBGE, 

no triênio 1990-1992 a laranja contribuía com 12,1% da área total cultivada com 

lavouras permanentes e temporárias do Estado, mas reduziu sua participação para 6,3% 

no triênio 2010-2013, embora esteja em quarto lugar em área plantada, só perdendo para 

cana-de-açúcar (65,9%), milho (10,3%) e soja (6,9%). Quanto ao consumo de 

fertilizantes, no triênio 1990-1992 a laranja absorvia em média 3,7% do fertilizante 

entregue aos produtores brasileiros, mas diminuiu sua participação para 1,2% do total 

no triênio 2011-2013.  

                                                           
5 A estimativa do coeficiente não é estatisticamente significativa. 
6 Não dá para saber a parcela paulista porque a ANDA não disponibiliza estatísticas de entrega de 

fertilizantes por cultura para os Estados da federação. 
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Tabela 8. Participação das lavouras na área plantada e na entrega de fertilizantes ao 
consumidos e taxa média de crescimento, Brasil e Estado de São Paulo, 1990-2013 

(em porcentagem) 

Lavoura 

Brasil  Estado de São Paulo 
Área plantada (1)  Entrega de fertilizante  Área plantada (1) 

Triênio 
(2) 

 Triênio 
(3) 

 Triênio 
(2) 1990 

1992 
2011 
2013   1990 

1992 
2011 
2013   1990 

1992 
2011 
2013 

Algodão 3,7 1,8 -1,3  3,7 4,3 9,0  4,1 0,2 -12,3 
Arroz 8,4 3,7 -2,4  5,9 2,5 4,5  3,2 0,3 -10,8 
Banana 1,0 0,7 -0,2  1,4 0,6 1,9  0,7 0,7 1,3 
Batata 0,3 0,2 -1,1  2,8 1,3 3,3  0,4 0,3 0,6 
Café 5,2 3,0 -0,5  6,7 6,0 5,4  7,9 2,5 -3,4 
Cana-de-açúcar 8,1 14,1 4,2  17,3 14,9 0,1  29,4 65,9 5,1 
Feijão 10,5 4,8 -2,0  6,3 1,8 1,7  5,4 1,5 -4,2 
Fumo 0,6 0,6 2,0  2,7 1,5 1,8  0,0 0,0 -2,6 
Laranja 1,8 1,1 -1,0  3,7 1,2 0,9  12,1 6,3 -1,6 
Milho 25,1 21,2 0,5  16,6 17,9 5,2  22,0 10,3 -2,5 
Soja 19,5 36,7 4,9  18,5 36,8 3,9  8,1 6,9 0,4 
Tomate 0,1 0,1 0,4  0,8 0,4 2,1  0,2 0,2 -1,5 
Trigo 4,7 3,0 1,1  4,5 2,2 2,9  1,9 0,5 0,1 
Outras 10,8 8,9 1,0  8,9 8,0   4,6 4,3 1,3 
Total 100,0 100,0 1,7   100,0 100,0 3,4   100,0 100,0 1,4 
(1) Área plantada de lavouras temporárias e área destinada à colheita das lavouras 

permanentes 
(2) Taxa média anual de crescimento calculada pela função proj.log do Excel. 
(3) Taxa média anual de crescimento da quantidade total entregue por lavoura por hectare 

calculada pela função proj.log do Excel. 
Fonte de dados Básicos: IBGE (2014) e ANDA (2014) 

 

Quando se observa o conjunto das lavouras, em 1990 se empregava em média 151 

kg de fertilizante por hectare plantado, indicador que evoluiu para 364 kg/ha em 2013, 

resultado de taxa de crescimento médio anual de 3,4%. Comparando esse número ao 

crescimento do uso de fertilizantes das quatro principais lavouras paulistas que 

somaram 89,4% da área plantada no triênio 2010-2012, cana-de-açúcar (0,1%a.a.), 

laranja (0,9%a.a.), milho (5,2%a.a.) e soja (3,9%a.a.), é razoável concluir que as duas 

primeiras são os maiores responsáveis pelo declínio do emprego de fertilizantes no 

Estado São Paulo.  
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3.3. Mercado de terras 

A análise do mercado de terras rurais envolve muitos aspectos, nem todos 

relacionados ao desempenho da atividade agrícola ou sua taxa de retorno7. A 

propriedade da terra é também um ativo que, embora de baixa liquidez, tem sua 

importância aumentada nos momentos de inflação elevada como os que a economia 

passou antes da implantação do Plano Real, em 1994. A insegurança quanto ao valor 

real dos títulos e moeda leva os agentes econômicos a trocar por ativos reais e a 

propriedade de imóveis surge como uma das alternativas mais seguras. Esse fato deve 

explicar boa parte da variabilidade da primeira metade das séries de preços reais de 

venda de terras rurais divulgados semestralmente pela FGV (Gráfico 1). 

 

O grau de variabilidade do preço real de venda de terras de lavouras medido pela 

estimativa do coeficiente de variação registrou 37,6% para o Brasil e 39,5% para o 
                                                           
7 Sobre os preços de terras brasileiras há um conjunto de pesquisas que abordaram a influência do crédito 

rural, dos ciclos econômicos, da taxa de juros e liquidez da economia além dos fatores inerentes ao 
próprio setor agrícola sobre o preço de vendas das terras e do arrendamento (Gasques, et al. 2008). 

Gráfico 1. Preço real de venda de terra de lavouras, Brasil e Estado de São Paulo, 
junho de 1977 a junho de 2013 (1) 

 
(1) Inflacionado pelo IGP-DI para dezembro de 2014. 

Fonte: IBRE/FGV (2015) e IEA (2015) 
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Estado de São Paulo no período 1977 e 1994. As estatísticas da FGV disponíveis para o 

Brasil avançam até junho de 2013, mas para o Estado de São Paulo a série termina em 

2008. De 1996 até 2008 o coeficiente de variação caiu para 23,4% e 22,9%, 

respectivamente, refletindo a redução da insegurança na formação dos preços.  

Outro aspecto observável no Gráfico 1 é a diferença dos preços reais médios de 

terra entre o Estado de São Paulo e o Brasil. Desde que David Ricardo apresentou sua 

teoria sobre a renda da terra em 1817, o mundo tomou ciência do papel do crescimento 

populacional sobre o mercado de terras. É natural que as terras em São Paulo sejam 

mais caras, dada a maior proximidade dos grandes centros urbanos e disponibilidade de 

infraestrutura de acesso. De 1977 a 1994 o confronto das médias resultava que o preço 

da terra paulista superava a nacional em 85,4%. De 1995 a 2008 a diferença se elevou 

para 98,3%, resultando em diferença média de 89,7% para o período 1977 a 2008. 

Complementando a série paulista com dados do IEA, que são muito próximos dos da 

FGV no período que coexistem, entre 2009 e 2013 a diferença ficou em 73,6%. 

 

3.4. Salários rurais 

O Instituto de Economia Agrícola levanta informações sobre salários rurais para 

5 categorias de trabalhador: administrador, capataz, mensalista, diarista e volante. 

Como, de um modo geral, a remuneração de todas as categorias apresenta evolução 

semelhante, optou-se por analisar a partir do mensalista, que é uma categoria de 

trabalhador permanente, comparável aos mensalistas urbanos. 

No passado o trabalhador rural mensalista de São Paulo tinha remuneração 

média superior ao salário mínimo. Em abril de 1995 a diferença era de 78% e até 1998 

esteve acima de 60% em vários momentos. A partir de 1999 a diferença foi decrescendo 

de forma persistente e significativa chegando a 9% em abril de 20098 (Gráfico 2).  

Essa redução da diferença entre o salário do mensalista rural e o salário mínimo 

mais se deve à política de elevação do salário mínimo federal a partir de 2005, pois a 

taxa de desemprego nas áreas rurais tem se mostrado sistematicamente abaixo do 

restante da economia, embora a diferença venha diminuindo. Os dados disponibilizados 

no IPEADATA (2014), que contém lacunas e termina em 2012, permite concluir que a 

                                                           
8 Análise de regressão log-linear da razão entre salário do mensalista e salário mínimo mostrou 

coeficiente negativo e significativo indicando redução de 1,2% ao semestre, com coeficiente de 
determinação de 87%.  
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máxima diferença ocorreu em 1992 quando a taxa de desemprego total equivalia a 3,8 

vezes a das áreas rurais. O ponto de mínimo foi registrado 20 anos depois quando a taxa 

de desemprego total superou a das áreas rurais em 47%. 

A elevação do salário mínimo desde 2005 é evidente no Gráfico 2. Acrescente-

se que em 2007 o governo do Estado de São Paulo instituiu o salário mínimo paulista 

com valor acima do federal9 e desde então o salário do mensalista não chega a superar o 

salário mínimo paulista em 20%.  

 

 

4. Considerações Finais 

Embora o Estado de São Paulo venha perdendo participação na economia 

nacional, ainda contribui com mais de 30% do valor agregado e ocupa o primeiro lugar 

entre os 26 estados da Federação. O nível de industrialização e urbanização são fatos 

que atestam o maior grau de desenvolvimento econômico de São Paulo em relação ao 

restante do país. A população paulista cresceu mais que a nacional, absorvendo parte da 

população de outros estados, com rápida urbanização e forte declínio da parcela da 

população rural. Apesar disso, com somente 5,6% da população rural nacional, o Estado 

                                                           
9 Lei n. 12.640, de 11 de julho de 2007. 

Gráfico 2. Salário do mensalista rural e salário mínimo, abril de 1995 a abril de 2014 (*). 

 
(*) Inflacionado pelo IGP-DI 
Fonte: IEA (2015) 
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contribuiu com 11,3% do valor adicionado a preços básicos da agropecuária brasileira 

no triênio 2010-12, fato indicador da maior produtividade de sua agricultura. 

Outra evidência da maior produtividade da agricultura paulista é que participando 

com 11,7% da área plantada total das lavouras brasileiras, contribuiu com 18,0% do 

valor da produção agrícola total do país triênio 2010-12. O índice de quantum permite 

avaliar o desempenho físico da produção agrícola: entre 1990 e 2012 a quantidade 

produzida cresceu à taxa média anual de 3,1%. 

A elevada produtividade agrícola foi acompanhada por crescimento mais 

acelerado da renda per capita. No triênio 1995-97 a renda per capita rural paulista e 

nacional equivaliam a 21% da urbana. No triênio 2010-12, no caso nacional, essa razão 

se elevou para pouco mais de 30%, enquanto no Estado evoluiu para 53,7% indicando 

convergência entre os setores e redução da diferença entre a cidade e o campo. 

A decomposição do valor da produção agrícola em seus efeitos área, rendimento, 

preço e composição da produção ressalta a importância do aumento do rendimento por 

área na composição do valor da produção agrícola paulista. Os efeitos área e preço 

também contribuíram positivamente para o aumento do valor da produção. O efeito 

composição da produção mostrou predomínio de impacto negativo, indicando 

substituição de lavouras de alto valor por unidade de área, por outras de menor valor. 

A substituição de lavouras mais notável em São Paulo é a da cana-de-açúcar, cuja 

área colhida foi multiplicada por 2,7 entre os triênios 1990-92 e 2010-12, passando de 

1,85 milhões de hectares no triênio para 5,11 milhões de hectares. Dessa expansão da 

lavoura resultou em crescimento da participação do produto no valor real da produção 

agrícola paulista, de 37,1% em 1990-92 para 59,3% vinte anos depois. 

Os levantamentos sistemáticos do IBGE não abrangem flores, muitos frutos e a 

maior parte das hortícolas em geral, produtos que o Estado de São Paulo é um grande 

provedor e consumidor. Isso implica que os indicadores oficiais da produção agrícola 

são subestimados e, como esses produtos resultam em grande produção por unidade de 

área cultivada, é razoável concluir que a produtividade da agricultura paulista é maior 

que a estimada pelos dados disponíveis. 
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modernizaram e melhoraram as estruturas de pesquisa das Instituições e fomentaram 
grupos de pesquisadores na geração de novas tecnologias e projetos interdisciplinares. 
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Pesquisa do Estado de São Paulo deve seu crescimento e consolidação as contribuições 
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1  Introdução 
 Em 1899 o Congresso do Estado de São Paulo decretou e promulgou a Lei n. 

678 de 13 de setembro que delineava os serviços agronômicos que seriam realizados 

pelo Estado. Entre as atribuições estavam a elaboração de pesquisas e estudos sobre 

desenvolvimento e crescimento da agricultura, agroecologia, climatologia, produção 

animal, piscicultura, novas culturas, pragas e doenças. Além disso, era o Estado 

responsável pelo ensino profissional agrícola, extensão agronômica, serviços florestais, 

conservação ambiental, compilação e organização de estatísticas sobre agricultura. 

(SÃO PAULO, 1899) 

 Esse decreto escolhe a fazenda São João da Montanha no município de 

Piracicaba para instalar a primeira escola prática de agricultura, local onde hoje se 

localiza a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Quase contemporaneamente 

à lei é criado o Instituto Agronômico de Campinas (1887), logo em seguida surge o 

Instituto de Zootecnia (1905). Entre o final da década de 1920 e início da década de 

1940 surgem outros importantes institutos de pesquisas e ensino, entre eles o Instituto 

Biológico (1927), o Instituto de Pesca (1932), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (1936), a Universidade de São Paulo (1934) e o Instituto de Economia 

Agrícola (1942). Nota-se que em menos de 50 anos cria-se no Estado de São Paulo uma 

grande rede de ensino e pesquisa em agricultura. 

 Apesar dessa modernização da área de ensino e pesquisa na agricultura, o 

financiamento para capacitação científica paulista era baseado em recursos externos. 

Não havia no Estado uma instituição que realizasse a gestão da estrutura de orçamento, 

a concessão de fomentos e a flexibilização na manipulação de verbas para pesquisa 

(FAPESP 2014).  

 Foi apenas em 1947, com a votação da constituição do Estado de São Paulo, que 

se atribui ao Governo Estadual parte da responsabilidade pelo amparo à pesquisa. 
Artigo 123 - O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por 

intermédio de uma fundação, organizada em moldes que forem estabelecidos por 

lei. 

Parágrafo único - Anualmente o Estado atribuirá a essa fundação, como renda 

especial de sua privativa administração, quantia não inferior a meio por cento do 

total da sua receita ordinária. (SÃO PAULO, 1947) 

 Com isso o Estado institucionaliza a necessidade do amparo e fomento à 

pesquisa, estabelecendo o montante de recursos que serão destinados a tal fim. Em 1947 
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o Projeto de Lei nº 248 institui a Fundação Paulista de Pesquisas Científicas que teria 

como objetivo a concessão de auxílios para órgãos nacionais de pesquisa sejam eles 

públicos ou privados.  

 Entretanto, a criação formal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) ocorre em 18 de outubro de 1960 sob a Lei n. 5.918 (SÃO 

PAULO, 1960), nove anos após a criação da CAPES e CNPq (1951) e próxima à 

criação da UNICAMP (1966) e do Instituto de Tecnologia de Alimentos (1963).  

A FAPESP inicia suas atividades em 1962 com um orçamento de 88,87 milhões de 

reais (R$ de 2013)5 e atualmente ultrapassa a marca de 1 bilhão de reais (FAPESP, 

2014) 

 Essa consolidação dos institutos de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo e 

o aumento de recursos em P&D advindos do surgimento e crescimento das agências de 

fomento encontra respaldo na literatura, apresentando efeito considerável sobre a 

produtividade das atividades agrícolas e o crescimento econômico. 

 Sabe-se que os investimentos em P&D são a peça fundamental para que haja um 

crescimento sustentado de longo prazo. Entretanto, sem haver uma força indutiva do 

Estado, esses investimentos podem ficar abaixo do ótimo social (JONES, WILLIAMS 

1999). 

 O efeito direto desses investimentos está na capacidade de aumentar 

substancialmente os ganhos de produtividade na agricultura (FARE, et al, 2008), 

fazendo com que a taxa de retorno de cada unidade monetária investida seja alta. 

 Apesar da existência de taxas de retorno formidáveis ao investimento em P&D, 

essas taxas variam bastante. Um estudo que resume diversas evidências dessa taxa, 

mostra um retorno médio ao redor de 65% ao ano (ALSTON et al, 2000). Outros 

sugerem taxas mais conservadoras ao redor de 12% ao ano nos EUA (RAO et ali, 

2012), de 33% ao ano na África (ALENE, 2010) e de 15 a 40% ao ano na Austrália 

(MULLEN, 2007). Apesar da existência de grande variabilidade, todos os valores 

apresentados mais que justificam e reafirmam a importância da existência de 

instituições de fomento que sejam capazes de manter e até mesmo aumentar os 

investimentos em P&D. 

 Dada a importância da FAPESP, ocupando a posição do principal instituto de 

fomento para P&D do Estado de São Paulo, o objetivo desse artigo será analisar os 

																																																								
5	Valor deflacionado pelo IGP-DI 
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investimentos realizados pela FAPESP ao longo dos anos, principalmente aqueles 

relacionados à agricultura e ao agronegócio. 

 Este capítulo está organizado em duas grandes seções. A primeira analisa as 

despesas e receitas agregadas da FAPESP em todas as áreas do conhecimento e na área 

agrícola. A segunda seção analisa os investimentos realizados na área agrícola, 

detalhando os tipos de projeto, áreas do conhecimento e institutos comtemplados, entre 

outros. 

 

2   Banco de Dados 
Para analisar a evolução dos gastos da FAPESP na área agrícola, separou-se esses 

gastos do total realizado pela Fundação em todas as áreas. A FAPESP classifica seus 

projetos por Grande Área do Conhecimento, Área do Conhecimento e Subárea do 

Conhecimento. A dificuldade dessa separação está na existência de diversos projetos 

relacionados à área agrícola que são classificados pela FAPESP em outras Grandes 

Áreas do Conhecimento, que não Agronomia e Veterinária.  

 Dessa forma, solicitou-se à FAPESP os microdados dos valores concedidos e 

desembolsados por projeto para 16 Grandes Áreas do Conhecimento que poderiam estar 

relacionadas à área agrícola, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Grandes Áreas do conhecimento, segundo a classificação da FAPESP, 
que foram selecionadas para compor o gasto total no agronegócio e na agricultura 

Grandes Áreas do Conhecimento 
Agronomia e 
veterinária                                    Ciências humanas e sociais                                 Física                                                     

Saúde                                                      Ciência e engenharia da 
computação                         Publicações                                                

Matemática                                                 Geociências                                                Química                                                    

Biologia                                                   Matemática e estatística                                   Astronomia e ciência 
espacial                              

Economia e 
administração                                   Interdisciplinar                                           

Arquitetura e 
urbanismo                                    Engenharia                                                 

Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 Cada uma dessas Grandes Áreas se desdobram em diversas Áreas e cada uma 

das Áreas em diversas subáreas do conhecimento, conforme pode ser observado no 

exemplo da Grande Área de Agronomia e Veterinária apresentado na Tabela 2.  
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Tabela 2: Exemplo de classificação da FAPESP de Grande Área, Área e Subárea 
do conhecimento - Grande Área: Agronomia e Veterinária/ Área: Agronomia. 
Classificação Especificação 
Grande Área do 
Conhecimento  Agronomia e Veterinária 

Área do Conhecimento    Agronomia 

Subárea do 
conhecimento 

    Ciência do Solo 
    Fitossanidade 
    Fitotecnia 
    Floricultura, Parques e Jardins 
    Agrometeorologia 
    Extensão Rural 

    Outra Subárea Agronomia 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 

Considerando as 16 Grandes Áreas do Conhecimento selecionadas, a Tabela 3 apresenta 

as Áreas do Conhecimento relacionadas a essas Grandes Áreas que, portanto, poderiam 

estar relacionadas à área de agricultura.  

 

Tabela 3: Áreas do conhecimento, segundo a classificação da FAPESP, 
selecionadas para compor o gasto total no agronegócio e na agricultura 

Áreas do Conhecimento 
Administração                                                Engenharia civil                                             Interdisciplinar                                             
Agronomia                                                    Engenharia de produção                                       Medicina                                                     
Antropologia                                                 Engenharia de transportes                                    Medicina veterinária                                         
Arquitetura e urbanismo                                      Engenharia elétrica                                          Microbiologia                                                
Biofísica                                                    Engenharia mecânica                                          Morfologia                                                   
Bioquímica                                                   Engenharia nuclear                                           Parasitologia                                                
Botânica                                                     Engenharia química                                           Planejamento urbano e regional                               
Ciência da computação                                        Farmácia                                                     Probabilidade e estatística                                  
Ciência e tecnologia de 
alimentos                            Farmacologia                                                 Recursos florestais e engenharia 

florestal                   

Demografia                                                   Física                                                       Recursos pesqueiros e engenharia 
de pesca                    

Direito                                                      Fisiologia                                                   Saúde coletiva                                               
Ecologia                                                     Genética                                                     Sociologia                                                   
Economia                                                     Geociências                                                  Turismo                                                      
Economia domestica                                           Geografia                                                    Zoologia                                                     
Educação                                                     Historia                                                     Zootecnia                                                    
Engenharia agrícola                                          Imunologia                                                   

Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 A maioria das áreas possui tanto projetos relacionados ao agronegócio como 

projetos que não se relacionam a essa área. Por exemplo, a área de Direito pode conter 
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projetos relacionados ao agronegócio como contratos agrícolas e projetos que não 

possuem relação com o agronegócio como direito penal. Por essa razão foi elaborado 

um critério de seleção ou filtro para melhor seleção dos projetos. 

 O filtro proposto é dividido em duas etapas. A primeira etapa seleciona as 

Grandes Áreas, as Áreas e Subáreas do conhecimento que são eminentemente agrícolas. 

Assim, todos os projetos que estão nas Grandes Áreas Agronomia e Veterinária foram 

classificados com os projetos relacionados à área de agricultura. Além desta Grande 

Área, foram classificados como projetos relacionados à área de agricultura aqueles que 

pertenciam às outras Grandes Áreas do Conhecimento, mas que estavam classificados 

nas seguintes Áreas do conhecimento: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, 

Engenharia Agrícola, Engenharia dos Alimentos, Engenharia Florestal e Ecologia. 

 Também foram classificados como projetos relacionados à área de agricultura 

aqueles que não pertenciam a nenhuma grande área ou área acima selecionada, mas que 

pertenciam as seguintes subáreas do conhecimento Antropologia Rural, Sociologia 

Rural, Economia Agrária, Genética Animal, Taxonomia Vegetal, Microbiologia 

Aplicada, Outras Áreas da Microbiologia. 

 A segunda parte do filtro analisa os projetos que não foram selecionados pelo 

primeiro filtro. Esse filtro classifica como projetos da área de agricultura aqueles que 

não foram selecionados pelo filtro anterior, mas que foram propostos por instituições 

eminentemente agrícolas. Ou seja, se a unidade proponente fosse relacionada à área de 

agricultura, o projeto, mesmo não sendo selecionado pelo filtro anterior, seria 

classificado como investimento nessa área. 

 Na próxima seção, será realizada análise das receitas e despesas totais e 

investimento agregado na agricultura realizado pela FAPESP. Para análise das receitas e 

despesas totais, foram coletados os dados do balanço disponíveis na própria página 

virtual da Fundação6. 

 

 

																																																								
6	Para a elaboração das séries de investimentos da FAPESP os valores monetários foram deflacionados 
utilizando o IGP-DI geral considerando o ano de 2013 como base	
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3   Receitas e Investimentos da FAPESP   
3.1 Receitas Totais da FAPESP 

 Primeiramente, será analisada a evolução das receitas da FAPESP, divididas em 

Receita do Tesouro e Outras Receitas. O Gráfico 1 abaixo apresenta a evolução da 

Receita Total da FAPESP e a participação das receitas provenientes do Tesouro sobre a 

Receita Total. 

 Observa-se que o Tesouro participou em média com aproximadamente 70% das 

Receitas Totais até o começo da década de 1980. Durante a década de 1980 há queda 

expressiva dessa participação, que é retomada a partir de 1995, chegando em 2013 com 

mais de 90% de participação. O pico de receita total ou o decréscimo da participação 

das receitas do Tesouro - apresentado no Gráfico 1 - tem forte influência do volume das 

Outras Receitas. No ano de 1993 o valor total recebido pela FAPESP chega a R$4.5 

bilhões, ou seja, 4,5 vezes maior que a receita média recebida em período recente, ao 

redor de R$1 bilhão. 

	  
Gráfico 1 – Evolução das Receitas Totais da FAPESP e da participação da Receita 
do Tesouro em relação as Receitas Totais entre de 1981 e 2013, em R$ de 2013 
Fonte: Elaboração própria. Dados do balanço anual da FAPESP. 

 

Apesar das receitas do Tesouro crescerem de forma relativamente consistente ao longo 

dos anos, o começo da década de 1990 apresenta uma forte elevação das outras fontes 

de receita, mas decaem a chegam a patamares relativamente baixos em período recente.  

 

3.2 Investimentos Totais da FAPESP 

 Os Investimentos totais da FAPESP consistem no volume total de recursos 

investido em projetos pela Fundação. Esses investimentos subdividem-se em cinco tipos 
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básicos: Auxílio, Bolsas Regulares, Inovação Tecnológica, Programas Especiais e 

Outros. Auxílio é o “financiamento de projetos de pesquisas individuais a serem 

desenvolvidos sob a responsabilidade de um Pesquisador Responsável” (FAPESP, 

2015). Bolsas Regulares são bolsas de pesquisa para beneficiários. Inovação 

Tecnológica é o financiamento de projetos desenvolvidos em colaboração com 

Universidades ou Institutos de Pesquisa e Empresas. Programas Especiais consistem 

“em capacitar recursos humanos em áreas consideradas estratégicas ou em que há 

reduzido número de quadros, modernizar a infraestrutura física do sistema estadual de 

pesquisa, assegurar aos pesquisadores o acesso eletrônico a dados e informações do 

Brasil e do exterior, disseminar a atividade de pesquisa e induzir o desenvolvimento de 

pesquisas em áreas de fronteira ou de importância específica” (FAPESP, 2014).  

 Os programas especiais hoje mantidos pela Fundação são: Jovens Pesquisadores 

em Centros Emergentes, Capacitação de Recursos Humanos de Apoio à Pesquisa 

(Capacitação Técnica), cinapce (Cooperação Interinstitucional de Apoio a Pesquisas 

sobre o Cérebro), Equipamentos Multiusuários, Jornalismo Científico, Melhoria do 

Ensino Público, Rede ANSP (Academic Network at São Paulo), scielo (Scientific 

Electronic Library Online). 

 No período 1981 – 1988, a FAPESP só oferecia dois tipos de financiamento: 

Auxílios e Bolsas. Em 1989 iniciou a concessão de Programas Especiais; e, a linha de 

financiamento Inovação Tecnológica foi criada em 1995. A evolução dos investimentos 

realizados pela FAPESP é apresentada no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Investimentos realizados pela FAPESP entre 1981 e 2013, em R$ de 
2013. 
Fonte: Elaboração própria. Dados do balanço anual da FAPESP. 
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 Percebe-se que o ápice na evolução dos investimentos da FAPESP aconteceu no 

final da década de 1990, mais precisamente no ano de 1999, com um investimento de 

pouco mais de 1,715 bilhão de reais. O ano de pico nos investimentos da Fundação 

ocorreu poucos anos após o ápice das receitas, demonstrando certo lag intertemporal 

entre receitas e investimentos – Gráfico 3. 

 
Gráfico 3- Comparação da Série Histórica das Receitas e Investimentos da 
FAPESP, em R$ de 2013. 
Fonte: Elaboração própria. Dados do balanço anual da FAPESP. 

 

 O lag na evolução das séries de Receita e Investimento deve-se à característica 

intrínseca do contrato de fomento. Em geral, esses fomentos têm duração que excedem 

um ano, assim a quantidade de recursos concedidos em um determinado ano, em que as 

receitas estavam elevadas, por exemplo, será efetivamente investimento em anos 

posteriores. 

 Com tal premissa lógica, consegue-se explicar não só o pico de 1999, já que esse 

ano ocorre posteriormente ao pico de receitas em 1993, e justifica o fato de que nesse 

ano os investimentos superaram as receitas. Pois, as receitas caíram e os investimentos 

atrelados a contratos anteriores tiveram que ser realizados. 

 Após o auge ocorrido em 1999 os investimentos da FAPESP sofreram forte 

queda em termos reais, sendo investidos 0,46 bilhão de reais em 2003, acompanhando a 

queda nas receitas do final da década de 1990. Atualmente os investimentos da FAPESP 

se encontram em um período de ascensão, chegando em 2013 com o valor de 1 bilhão 

de reais investido.  

 O Auxílio é um modelo de financiamento que nasce com a FAPESP e representa 

47,5% do total investido pela Fundação desde 1981. A segunda maior linha de 
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financiamento é Bolsa participando com 21,0% do total de recursos investidos. Em anos 

recentes observa-se que a linha de financiamento Inovação Tecnológica vem ganhando 

espaço dentro do orçamento da FAPESP, superando os valores de Bolsa e Programas 

Especiais e chegando a valores de investimentos relativamente próximos do tipo 

Auxílio (ver Gráfico 3). 

 

3.3 Investimentos em agricultura da FAPESP 

 Considerando os microdados da FAPESP, desde 1981, e a estrutura de filtro 

conforme descrito na seção anterior, foi possível estimar o valor investido pela 

Fundação na área de agricultura.  

 O Gráfico 4 apresenta os valores concedidos e desembolsados na área de 

agricultura de 1981 a 2013. A evolução desses investimentos em agricultura segue 

padrão semelhante à série de investimentos totais. Os valores concedidos e 

desembolsados atingiram seu ápice no final da década de 1990 e início dos anos 2000, 

com a concessão de R$ 322 milhões em 1999. Após esse período há queda nos 

investimentos na área, que voltam a subir a partir de 2004 e chegam em 2013 com a 

concessão de R$ 200 milhões e o desembolso de 176 milhões.  

	 	
Gráfico 4- Investimentos concedidos e desembolsados pela FAPESP para a área de 
agricultura entre 1981 e 2013, em R$ de 2013. 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

  

 Observa-se que as séries de valores concedidos e valores desembolsados se 

comportam de modo semelhante ao longo do tempo: em média os valores concedidos 
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são superiores aos valores desembolsados. Esse padrão não ocorre em anos de forte 

aumento dos investimentos ou forte queda dos investimentos, ou seja, nos anos de	1995, 

1996, 1997, 1998, 2002 e 2003. Nesses anos, os valores desembolsados são maiores do 

que os concedidos. Isso ocorre pelo fato de muitos projetos terem tempo de duração 

superior a 1 ano. 

 

3.4 Participação da Agricultura nos Investimentos globais da FAPESP 

 Para conhecer a participação da agricultura nos investimentos totais da FAPESP 

selecionou-se os valores concedidos. Esses valores representam o quanto a instituição 

de fato objetivou alocar de recursos financeiros em determinados projetos. 

Em média, a FAPESP alocou aproximadamente 15% das suas receitas em projetos da 

agricultura, chegando a quase 28% em 2001, conforme apresentado no Gráfico 5. Esses 

valores demonstram a importância do setor e o esforço da Fundação em financiar a 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico no setor de agronegócio/e de agricultura. 

Gráfico 5 
– Investimento total da FAPESP e a participação dos investimentos na  agricultura 
em relação aos investimentos totais da FAPESP de 1981 a 2013, em reais de 2013 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

  

 Apesar de apresentar uma queda recente, a participação dos investimentos na 

área de agricultura, demonstra uma tendência de longo prazo de crescimento. 

Começando em 1981 com 5% de participação e terminando em 2013 com quase 20% de 

participação.  
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4   Investimentos da FAPESP na Agricultura 

4.1  Investimentos por tipo de financiamento 

 Os valores concedidos pela FAPESP possuem comportamento semelhante à 

série de investimentos totais / globais da Fundação, isto é, teve início com rápido 

crescimento em 1994, atingindo seu pico em 1999 - com o valor de aproximadamente 

R$323 milhões - mesmo ano do ápice dos investimentos totais. Todos os tipos de 

financiamento se comportam, em média, de forma similar, raramente mostrando 

discrepância de movimentos, conforme pode ser observado no Gráfico 6.  

 
Gráfico 6 - Valor Concedido pela FAPESP à agricultura, por tipo de 
financiamento entre 1981 e 2013, em R$ de 2013 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 
 

 O Gráfico 6 apresenta os valores concedidos e mostra que nos últimos 10 anos o 

volume de recursos na área vem crescendo, aumentando de aproximadamente R$ 70,5 

milhões em 2003 para quase R$ 204,2 milhões em 2013, ou seja, aumento de 189,5%. 

Na Tabela 4, a seguir, podemos observar as taxas de crescimento por tipo de 

financiamento no período. 

 O tipo de financiamento que apresentou o maior crescimento foi Inovação 

Tecnológica (23,1% a.a.), mostrando clara política da instituição de aumento de projetos 

ligados à construção e criação de novas tecnologias. O segundo maior crescimento foi o 

de Bolsa (11,3% a.a.) o que pode ser explicado, principalmente, pelo aumento na 
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participação nos valores concedidos às Instituições de Ensino, que têm, na forma de 

Bolsas, expressivo financiamento (bolsa de IC, de mestrado, de doutorado, de pós-

doutorado e outros tipos). 

 Como no caso dos investimentos totais da FAPESP, os financiamentos mais 

importantes são os Auxílios (41,3% do total aplicado na área), seguidos de Bolsas 

Regulares (37,2%) considerando uma agregação dos valores concedidos pela Fundação 

de 1981 a 2013.  

 Importante notar que as Bolsas representam 21% da destinação dos recursos da 

FAPESP de forma geral, enquanto para agricultura atinge 15 pontos percentuais a mais, 

ou seja, 37,2%. Parte desse maior percentual se explica pela existência de fortes 

instituições de ensino e pesquisa tais como a USP, UNESP e UNICAMP. Outro fato, é 

que a área de agricultura possui percentualmente mais investimentos em Inovação 

Tecnológica (10,2%) do que nos Investimentos gerais ou globais da Fundação (7,9%). 

Ver os valores das Tabelas 4. 

 

Tabela 4– Valor Real dos Investimentos concedidos pela FAPESP na área de 
agricultura e por tipo de financiamento entre 1981 e 2013  

Tipo de 
Financiamento 

Total (*) 
(Em R$ 
bilhão) 

Taxa 
Crescimento 

anual de 2003  a 
2013 (%)  

Participação no total 
investido 

Na área de 
agricultura 

Em todos 
os setores 

Auxílio 1,4 7,0 41,3% 13,0% 
Bolsas 1,3 11,3 37,2% 26,6% 
Programas 
Especiais 

0,4 8,4 11,3% 7,1% 

Inovação 
Tecnológica 

0,3 23,1 10,2% 17,3% 

Total Geral 3,4  100% 15,0% 
(*) Deflacionado pelo IGP-DI com base em 2013 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 

4.2 Investimentos por Instituição 

 Para a análise dos investimentos nas diversas instituições públicas paulistas, elas 

foram classificadas em dois grupos distintos, aquelas relacionadas a ensino e pesquisa e 

denominadas Instituição de Ensino e aquelas primordialmente relacionadas à pesquisa, 

denominadas Instituições de Pesquisa. A Tabela 6 apresenta as instituições selecionadas 

e sua classificação.  
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Tabela 6 – Instituições selecionadas para a análise dos investimentos da FAPESP e 
sua classificação em relação ao tipo de Instituição 

 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 Essa seleção levou em consideração o volume total recebido de recursos da 

FAPESP para financiar os projetos relacionados à área de agricultura. Nota-se que essas 

instituições têm um importante papel na produção e na formação de cientistas para o 

Estado e o Brasil como um todo. 

 

4.2.1 Valores Concedidos a Instituições de Ensino 

 As Instituições de Ensino selecionadas são responsáveis por elevada 

participação relativa no valor total ou global investido pela FAPESP, mais precisamente 

são responsáveis por aproximadamente 45% de tudo que foi concedido para a área de 

agricultura e quase 6% do total ou global investido pela Fundação. Elas receberam de 

1981 a 2013 o valor de quase R$ 1,63bilhão, em R$ de 2013. 

 As Instituições agrícolas que mais receberam recursos entre 1981 e 2013 da 

FAPESP foram, a ESALQ / USP - com R$ 495,9 milhões, em média R$ 15,0 milhões 

por ano, seguida pela FCA/UNESP - com R$ 389,5 milhões ou R$ 11,8 milhões por 

ano; e, o CENA - com R$153,4 milhões ou R$4,7 milhões por ano (Tabela 7).  
 

Tabela 7- Valores Totais dos Financiamentos Concedidos pela FAPESP a 
Instituições de Ensino da Agricultura Paulista entre 1981 e 2013 

Instituições de 
Ensino 

Valor total (1) 
(R$ milhão) 

Participação no valor concedido (%) 

Instituições de 
ensino Agricultura Total geral 

ESALQ/USP 495,9 32,1% 14,5% 2,2% 
FCAV/UNESP 389,5 25,2% 11,4% 1,7% 
FMVZ/USP 274,5 17,8% 8,1% 1,2% 
CENA/USP 153,3 9,9% 4,5% 0,7% 
FMVZ/UNESP 131,2 8,5% 3,9% 0,6% 
FCA/UNESP 100,2 6,5% 2,9% 0,4% 
TOTAL* 1.544,7 100% 45,3% 6,8% 

(1) Deflacionado pelo IGP-DI para 2013. 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

Instituições de ensino Instituições de Pesquisa
CENA/USP IAC

ESALQ/USP IEA
FCAV/UNESP ITAL
FCA/UNESP IB SAO PAULO

FMVZ/UNESP IP
FMVZ/USP IZ
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4.2.2 Valores concedidos às Instituição de Pesquisa 

 As Instituições de pesquisa que mais se destacam em volume de recursos 

recebidos são o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) que no período 1981-2013, 

recebeu o valor total de R$ 144,19 milhões (0,63% do Total da FAPESP), volume bem 

maior que a instituição na segunda posição - o Instituto de Tecnologia de Alimentos - 

com R$ 38,4 milhões (0,17% do Total da FAPESP) seguido pelo Instituto  Biológico, 

como mostra  a Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Valores dos financiamentos concedidos às Instituições de Pesquisa e 
suas participações em relação ao volume total e ao volume destinado à área de 
agricultura, entre 1981 e 2013, em R$ de 2013. 

Instituições de 
Pesquisa 

Valor total (1) Participação no valor concedido (%) 

(R$ milhão) Instituições de 
Pesquisa Agricultura Total geral 

IAC 144,19 59,8% 4,2% 0,6% 
ITAL 38,41 15,9% 1,1% 0,2% 
IB 32,38 13,4% 0,9% 0,1% 
IZ 14,11 5,9% 0,4% 0,1% 
IP 10,20 4,2% 0,3% 0,0% 
IEA 1,93 0,8% 0,1% 0,0% 
TOTAL* 241,22 100% 7,1% 1,1% 
 (1) Deflacionado pelo IGP-DI para 2013. 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 

 

 Volumes bem menores de recursos financeiros foram destinados às instituições 

de pesquisa do que às instituições de ensino. Parte dessa menor participação deve-se a 

menor quantidade de recursos destinados e procurados por Bolsas de Estudo. 

 O volume total de recursos destinados às principais Instituições de Ensino entre 

1981 e 2013 foi de R$ 1,55 bilhão, enquanto as seis instituições de pesquisa somaram 

0,24 R$ bilhão, ou seja, quase 1/7 daquele valor.  

 

4.3 Investimentos por tema 

 Nessa seção são analisados os investimentos da FAPESP nas principais 

commodities produzidas no Estado de São Paulo. Os produtos selecionados são arroz, 

algodão, amendoim, batata, cana de açúcar, bovinos, café, cebola, mamona, feijão, 

laranja, mandioca, suíno, milho, soja, tomate e aves. 

 Elaborou-se um filtro para tentar estimar os valores mínimos destinados a cada 

uma dessas culturas. Foram selecionados todos os projetos que continham referência em 
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seus títulos a pelo menos um desses produtos. Como os projetos concedidos no banco 

de dados só possuem título a partir de 1992, não foi possível separar por produto para 

anos anteriores.  

 Para a seleção, são considerados os nomes dos produtos em português, em inglês 

e o nome cientifico no título. Houve poucos títulos com referência a mais de um 

produto, entretanto, tais casos são  de pouca significância (de 1992 a 2013 somaram R$ 

66,53 milhões). Na categoria Bovinos considerou-se tanto os bovinos de corte como de 

leite pela grande dificuldade em separar na seleção cada tipo de bovino fora o preferido 

na agregação dos tipos de bovinos. E na categoria Aves são considerados diversos tipos 

de aves, porém o tipo mais comum é o frango doméstico, da espécie Gallus gallus 

domesticus.  

 Novamente, os valores estimados são os valores mínimos aplicados à pesquisa 

em cada um dos produtos agropecuários, pois não consideram alguns estudos básicos 

que podem servir para diversas culturas, por exemplo, estudos de solos, máquinas e 

microbiologia.  

 

4.3.1 Valores concedidos por produto agropecuário. 

 O volume de recursos concedidos pela FAPESP aos principais produtos 

agrícolas do Estado de São Paulo representa 29% de tudo que a FAPESP destinou à 

agricultura e 4,75% do valor total investido.  

 Os Bovinos - de corte e leite - é o produto que mais recebeu recursos da 

FAPESP: R$ 414,8 milhões, entre 1992 a 2013; o equivalente a 12,8% de tudo que a 

Fundação investiu na agricultura. O segundo maior produto de investimentos da 

FAPESP é Cana de Açúcar, com R$ 157,8 milhões (4,9%); e, a Laranja, com R$ 68,7 

milhões, vem a seguir (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Valores Concedidos aos principais produtos agropecuários do 
Estado de São Paulo, entre 1992 e 2013, em R$ de 2013. 

Commodities Total milhões 
de R$ de 2013  

Percentual 

Aplicado nos 
Produtos 

Aplicado na 
Agricultura 

Aplicado pela 
FAPESP 

Bovino 414,80 44,12% 12,81% 2,10% 
Cana 157,83 16,79% 4,87% 0,80% 
Laranja 68,67 7,30% 2,12% 0,35% 
Aves 65,06 6,92% 2,01% 0,33% 
Milho 57,59 6,13% 1,78% 0,29% 
Soja 39,84 4,24% 1,23% 0,20% 
Suíno 33,84 3,60% 1,04% 0,17% 
Feijão 22,12 2,35% 0,68% 0,11% 
Café 22,09 2,35% 0,68% 0,11% 
Tomate 17,27 1,84% 0,53% 0,09% 
Arroz 14,67 1,56% 0,45% 0,07% 
Mandioca 6,87 0,73% 0,21% 0,03% 
Amendoim 6,29 0,67% 0,19% 0,03% 
Batata 4,90 0,52% 0,15% 0,02% 
Algodão 4,67 0,50% 0,14% 0,02% 
Cebola 2,21 0,24% 0,07% 0,01% 
Mamona 1,44 0,15% 0,04% 0,01% 

TOTAL 940 100% 29,02% 4,75% 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 
 

 Parte do alto volume de recursos recebidos pela categoria Bovinos deve-se ao 

fato de que esta categoria é o agrupamento de dois produtos importantes Bovinos de 

Corte e Bovinos de Leite. Além disso, o Estado de São Paulo abriga diversos Institutos 

como IZ, ESALQ/USP, FCAV/UNESP e FMVZ/USP - entre outros, que possuem 

longa história em pesquisa desses produtos.  

 Outro ponto importante é que, em todos os anos, os produtos de maior 

participação no valor concedido pela FAPESP são os da pecuária. Isto se deve ao fato 

de neste grupo, os bovinos de leite, bovinos de corte, suínos, aves e frangos (e outros 

tipos de aves) serem muito importantes no Estado de São Paulo e no Brasil. Inclusive 

porque têm estruturas de custo e necessidades de investimento bastante diferenciadas e 

sofisticadas. Os bovinos demandam grandes investimentos em reprodução animal 

(estimadas em cerca de 78,2 milhões, em R$ de 2013) e genética (no valor aproximado 

de 19,1 milhões, em R$ 2013). Além disso, outros produtos são muito pesquisados no 

melhoramento da produção, como – por exemplo - o uso de sementes na produção de 

rações. Os valores agregados podem ser vistos no Gráfico 7 abaixo. 
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Gráfico 7 – Valores concedidos pela FAPESP por tipo de produto da agricultura,  
entre 1992 e 2013, em R$ de 2013 
Fonte: Elaboração própria. Microdados da FAPESP. 
 

 Observa-se a pecuária quase sempre na liderança dos investimentos da FAPESP 

seguido pelas culturas perenes, onde estão a cana-de-açúcar e laranja, duas cultura 

muito importantes na história agrícola recente do estado de São Paulo.  

 

5 Considerações Finais 
 O investimento é uma peça fundamental na engrenagem do crescimento 

econômico. Especificamente, os investimentos em P&D apresentam externalidades 

positivas ou efeito transbordamento e - para atingir as taxas socialmente ótimas desses 

investimentos - o Estado tem considerável papel indutivo. (JONES, WILLIANS, 1999). 

Nesse sentido, a FAPESP participa de modo bastante positivo dessa missão social do 

Estado, como instituição pública que investe em P&D.  

 A receita anual da FAPESP tem girado ao redor de R$ 1 bilhão, após o 

expressivo aumento de 1993 com a entrada de R$4,5 bilhões. Atualmente, seu 

investimento anual total tem sido próximo de sua receita, também ao redor de R$1 

bilhão. De forma consolidada, desde sua criação em 1962 até 2013, a FAPESP investiu 

R$23 bilhões  em P&D.  

 Os investimentos FAPESP em projetos da agricultura paulista cresceram 

bastante de 1981 a 2013: totalizam R$3,4 bilhões investidos nesses 32 anos; e, R$ 200 

milhões no ano 2013, ou seja, 20% do seu investimento anual total. Apenas para 
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registrar a evolução da Fundação em grandes números: em 1981 esse percentual era de 

apenas 5%.  

 Os principais fomentos recebidos pela área de agricultura foram bolsas e 

auxílios, com aproximadamente 41% e 37% do total investido na área entre 1981 a 

2013. Entretanto, em período recente as linhas de Inovação Tecnológica e Programas 

Especiais tiveram taxas de crescimento expressivas, ao redor de 4,3% e 3,76% ao ano 

entre 2002 e 2013. Essas linhas modernizaram e melhoraram as estruturas de pesquisa 

das Instituições e fomentaram grupos de pesquisadores na geração de novas tecnologias 

e projetos interdisciplinares.  

 Dentro da área de agricultura, a ESALQ tem mostrado papel de liderança nos   

investimentos - com quase R$0,5 bilhão em 23 anos, seguida pela FCAV/UNESP, com 

R$ 0,4 bilhão. Essas duas instituições receberam quase 26% do total destinado à 

agricultura entre 1981 a 2013.  

 Os produtos mais contemplados com recursos financeiros em projetos da 

FAPESP foram os seguintes: Bovinos (leite e corte), totalizando 12,2% (R$414 

milhões) de tudo que foi investido na área de agricultura entre 1992 a 2013. Outra 

commodity beneficiada foi a cana-de-açúcar, com 4,6% do total investido na área de 

agricultura nesse período. Esses números mostram a importância da FAPESP na 

contribuição dos ganhos de qualidade e produtividade, recentemente observados nos 

principais produtos agrícolas.  

 Por fim, mudança também importante foi o aumento da participação de outras 

áreas de conhecimento na produção de pesquisa e inovação tecnológica na  agricultura. 

Em 1981, 80% dos valores concedidos pela FAPESP à área de agricultura estavam 

localizados na área de conhecimento Agronomia. Hoje, em 2013, esse percentual chega 

a 20%; e, o restante é dividido em diversas áreas do conhecimento. Esses valores 

mostram que o conhecimento na produção e melhoria da pesquisa e do desenvolvimento 

de tecnologias na área de agricultura ficou mais transversal e interdisciplinar. 

Com os valores apresentados é inegável que a solidez das Instituições de Ensino e 

Pesquisa do Estado de São Paulo deve seu crescimento e consolidação as contribuições 

da FAPESP. Essas contribuições melhoraram a infraestrutura, auxiliaram na 

consolidação de grupos de pesquisa, desenvolveram projetos importantes de forma 

transversal e multidisciplinar, fomentaram alunos e pesquisadores que buscavam e 

buscam melhoria da qualidade, ganhos de produtividade das commodities e até mesmo o 

bem-estar da população.  
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Impacts of institutional changes in Energy Costs on Dairy Production 
in Brazil1 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a relação da introdução de padrões de 
qualidade pela legislação brasileira nos custos de energia no setor rural na cadeia 
produtiva de produtos lácteos. Mais especificamente, será analisado o efeito da 
Instrução Normativa nº 51/2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), a qual define limites para a contagem bacteriana total e 
contagem de células somáticas do leite cru. Além disso, a normativa prevê o uso de 
ordenha mecânica, bem como de resfriamento de leite na fazenda ou em tanques de 
resfriamento da comunidade em áreas rurais. Para discutir o efeito desta Normativa 
sobre os custos do segmento rural, foram realizadas entrevistas com diversos 
segmentos da cadeia produtiva e com 321 produtores de leite com diferentes 
tecnologias. Foram selecionados produtores dentro dos padrões estabelecidos pela lei e 
aqueles que não se ajustaram a ela. Foram coletadas informações para dois anos, 2007 
e 2013. Os resultados mostram que a Normativa contribuiu para as mudanças 
importantes na cadeia produtiva do leite, proporcionando o aumento da qualidade e 
eficiência no processo de produção. No setor rural, o impacto das alterações implicou 
um aumento nos custos de energia, acelerando o processo de concentração industrial e 
aumento da produtividade. Apesar do crescimento dos custos de energia, o aumento 
não foi repassado para os demais segmentos da cadeia de valor. Este resultado indica 
que a elevação dos custos tem sido compensado pelos ganhos de produtividade e o 
sistema como um todo tem ganhado eficiência. Finalmente, pode-se inferir que a 
Normativa teve um papel importante na cadeia do leite brasileiro para reduzir os 
custos de intermediação e melhorar a qualidade para os consumidores. Entretanto, as 
alterações introduzidas pela Normativa, devido ao aumentado dos custos, podem ter 
contribuído para o aumento da concentração e exclusão de produtores que não adaptar 
as novas regras. 

Palavra-chave: Mudanças Institucionais; Qualidade do leite; Custo de Energia. 

 
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the effect of the introduction of 
quality standards by the Brazilian legislation on energy costs in the rural sector in the 
dairy supply chain. More specifically, it will analyze the effect of Normative 
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Instruction No. 51/2002, of the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Food 
Supply (MAPA), which sets limits to total bacterial count and somatic cell count of 
raw milk, providing for the use of mechanical milking as well as milk cooling on the 
farm or in community cooling tanks in rural areas. To discuss the effect of this 
regulation on the costs of the rural segment, we conducted interviews with industry 
players and a survey with 321 producers of the milk supply chain with different 
technologies: those within the standards established by the law and those who have not 
yet adjusted to them. Information was also collected about two years, 2007 to 2013, 
which enabled us to observe producers who made the transition to the new standards 
and verify whether their costs increased or were offset by higher productivity. The 
regulation promoted important changes in the dairy chain, by providing the increase of 
milk quality and efficiency in the production process. In the rural sector, the impact of 
the changes entailed a growth in energy costs, accelerating the process of industrial 
concentration and increased productivity.  Despite the growth in energy costs, the 
increase was not passed through to the others segments of the value chain. This result 
indicates that there was the elevation of costs has been compensated by productivity 
gains and the system as a whole has achieved efficiencies. Finally, we can infer that 
the legislation had an important role in the chain of Brazilian milk to reduce 
measurement costs and improve quality to consumers. However, the changes 
introduced by regulation have increased costs resulting in increased land concentration 
and exclusion of producers who not adapting the new rules. 
 

Keywords: Institutional Change; Dairy Quality; Energy Cost. 

 

1. Introduction 
The purpose of this article is to analyze the effect of the introduction of quality 

standards by the Brazilian legislation on energy costs in the rural sector in the dairy 

supply chain. More specifically, it will analyze the effect of Normative Instruction No. 

51/2002, of the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply 

(MAPA), which sets limits to total bacterial count and somatic cell count of raw milk, 

providing for the use of mechanical milking as well as milk cooling on the farm or in 

community cooling tanks in rural areas (Brazil, 2002). 

Assessing the effects of public policies on supply chains is not a trivial task, 

insofar as there are different gains and losses in each of their segments. The theoretical 

framework underlying our analysis was built on the Industrial Organization Theory 

and New Institutional Economics, from the perspective of the transaction cost theory. 

According to Joskow (1995), the New Institutional Economics is an extension of the 

Modern Industrial Organization, which enables a richer and more comprehensive 

approach by including in its scope the institutional environment and transactional 

variables that characterize the organization of firms and markets, as well as the feed 
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backing effects and interactions between the institutional environment and the 

structures, behavior and performance of organizations (Farina, 1999).  

In the specific case of the milk chain, the Brazilian government was present at 

various historical moments due to the importance of this product in terms of nutrition, 

particularly for children. Schematically, one can identify three major phases of 

regulation. The first began in 1945, when the State began to take control over milk 

production and marketing, by regulating the producer’s and the consumer’s prices, in 

order to provide the product at stable prices in urban markets. This period is 

characterized by small-scale rural production with predominantly low-tech. 

The second phase took place in the late 1990s and early 2000s, a period 

characterized not only by deregulation and end of price control, but also by the 

implementation of policies aimed at increasing milk consumption among the low 

income population, such as the National Milk Program. The policy encouraged 

increased production and productivity and the farms responded investing in genetic 

and management. 

Finally, the third period, object of this article, started in the 2000s, with the 

implementation of Normative Instruction No 51 (NI 51), later replaced by Normative 

Instruction No 62 (NI 62), which aimed at improving milk quality. This Normative 

embedded in National Program for Milk Quality Improvement defined limits to total 

bacterial count (TBC) and somatic cell count, providing for the use of mechanical 

milking, and milk cooling on the farm or in community cooling tanks (Oliveira & 

Silva, 2012; MAPA, 2012). The cause of the replacement of NI 51 with NI 62 was the 

small farmers’ difficulty in complying with the former, as they make up the majority 

of Brazilian cattle farmers. NI 51 required investments to be made by rural producers, 

among which those in mechanical milking, cooling equipment and the laboratorial 

examinations for milk analysis. Because the vast majority of dairy farmers produce on 

a small scale and cannot make the investment required to obtain the cooling tank, the 

government provided incentives for the implementation of community cooling tanks 

and the creation of specific financing programs for the purchase of tanks and of rural 

electrification. 

The mandatory compliance with cooling of the milk on the farm has brought 

major specificity impacts (temporal and locational) in the raw milk transaction. Prior 

to this legislation, producers used to bottle the milk in copper brass utensils and leave 
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them at the farm gate waiting for transporters. These storage conditions required a 

route that minimized the likelihood of compromising the quality of the milk at the time 

of processing, since the dairy had to consider how long the milk would be exposed to 

the weather conditions of the day. If a viable mileage for milk collection was an 

average distance of 12 to 18 miles from the farm to the dairy, with cooling in the 

property this distance can reach 124 miles. Moreover, before the normative 

instructions, a daily collection was necessary to avoid compromising milk quality. In 

other words, the regulation affected costs in the producer segment, but reduced 

transaction costs in the relationship between the rural sector and the dairies by 

decreasing temporal and locational specificities, despite the investment in equipment 

specific to the transaction (mechanical milking and cooling tank). 

In this context, as mentioned, the article aims to analyze the effect of the 

introduction of quality standards by the Brazilian legislation (NI 51 / 62) on energy 

costs in the rural sector in the milk supply chain. The article is structured into four 

parts, besides this Introduction. Section 2 introduces a characterization of the milk 

supply chain, offering a glimpse of its recent evolution. Section 3 discusses the 

regulation's impact on energy costs. Section 4 presents the results of the research, 

based on primary data that seek to relate energy costs with the institutional changes. 

Finally, in Section 5, some considerations on the results are drawn. 

 

2. The milk supply chain in Brazil: a regulated market 

According to Viana and Ferras (2007), Brazil’s dairy supply chain began its 

development with the 1929 crash, which fostered import substitution. Moreover, 

increasing urbanization caused the consumer market to expand. The authors note that 

the milk production chain underwent profound transformations in the 1950s and 1960s 

as a result of the expanded road network, installation of equipment, and the presence 

of multinational industries. 

Dairy cattle productivity increased from 676 liters of milk per cow per year 

(liters/cow/year) to 1,340 liters/cow/year over the 1980 to 2010 period, as illustrated in 

the Figure 1 (Embrapa, 2013).  
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Figure 1 - Evolution of milk production in Brazil 
Source: Embrapa (2013) 
 

In general, despite the positive evolution in milk productivity (measured in 

liters/cow/year), the current average rates are well below the productive potential and 

much lower than that traditionally found in the countries with the most developed 

dairy production, such as Uruguay, Argentina, Chile, New Zealand, and Australia. 

Nationally, the Southeast region is the leading producer, accounting for 35.2% 

of production, followed by the South with 31.8%, Center-West with 14.8%, Northeast 

with 12.7%, and finally the North with 5.2%. The state of Minas Gerais is the largest 

producer, accounting for about 27% of national production (IBGE, 2011). 

Regarding international trade, dairy products do not have a prominent position 

among Brazilian exports (MDIC, 2011). Nogueira (2007) points out that as imports of 

these products tend to decrease, exports tend to increase. According to the author, 

Brazilian exports of dairy products increased from 8,900 tonnes in 2000 to 78,300 

tonnes in 2005. In turn, imports decreased from 307,100 tonnes to 72,800 tonnes in the 

same period. Thus, the trade balance for milk and its derivatives went from a deficit of 

US$ 359.8 million to a surplus of US$ 8.9 million over the 2000 to 2005 period. 

However, according to data from the Foreign Trade Department (Secex) (MDIC, 

2014), this trend of self-sufficiency with some exportable surplus was reversed since 

2007, the year in which the imported volume of dairy products (measured in 

equivalent liters of milk) was the lowest observed over the last 10 years (equivalent to 

some 290 million liters of milk). Thereafter, import volumes grew to about 1.2 billion 

liters in 2013. 
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It is clear, therefore, that milk production has a significant importance to the 

national economy, being the fourth leading commodity produced by the country 

(FAO, 2011).  The milk production chain accounts for about 4% of the Gross 

Domestic Product (GDP) generated by agribusiness in Brazil. According to data from 

CEPEA (2011), in 2009, based on the income generated in the chain in 2007, the milk 

production chain generated a GDP of R$ 34.5 billion6. Also according to CEPEA, 

GDP growth generated by the chain showed a relative stability between 2001 and 

2009, with growth in generated income at 3.1%. It is worth noting that this evolution 

did not follow the growth of the production of fresh milk over the period. 

Because it is an important source of proteins for the population, and having a 

huge importance to children’s development, the activity has drawn the attention of 

public policies in several moments.  

 

  2.1 Recent developments in the supply chain segments   

The dairy agroindustrial system in Brazil, illustrated by its supply chain, can be 

seen in Figure 2. As shown, it consists of four segments: input suppliers, primary milk 

production, processing, and distribution.  

 
1st. step  2nd step  3rd step  4th step 

 
Figure 2 - Dairy supply chain 
	

The input segment involves activities that provide goods/services for primary 

production and includes veterinary products, feeds, milking and cooling equipment, 

facilities, machinery and equipment, service providers and suppliers of semen, 

																																																													
6 Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,9976 (2009). 
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embryos and animals. According to 2011 CEPEA data, between 2001 and 2009 the 

input segment showed a growth rate of 36% in the industry’s GDP.  

The primary sector of the dairy chain involves the production itself. According 

to data from the last agricultural census conducted by the Brazilian Census Bureau 

(IBGE, 2006)7, the country has some 5.2 million rural properties. Of this total, 

1,349,326 are allocated to dairy production. Most establishments are located in the 

South (30.66%), or the Northeast, (30.38%). The Southeast region, which is the largest 

milk producer in the country, has the third largest number of establishments. This 

information is shown on Table 1 in more detail. 

 

Table 1 - Number of establishments and milk production by region 

Milk production by region 
Region Establishments Milk produced (1000 L) 
North 87.732 1.295.532 

Northeast 410.035 2.651.916 
Southeast 310.257 7.608.176 

South 413.764 5.666.183 
Center-West 127.538 2.935.874 

Brazil 1.349.326 20.157.682 
Source: IBGE (2006) 

 

Table 2 shows the production and marketing of milk per volume stratum of all 

Brazilian milk producing establishments. Whereas 45% of the establishments produce 

below 10 liters per day, less than 1% produces more than 500 liters per day, which 

means that the segment comprises a significant number of small producers. 

Establishments producing less than 50 liters daily represent 79.7% of the total, but 

their share in the total volume collected represents only 25.9% of the Brazilian 

production. The largest amount of the captured volume comes from systems producing 

50 to 200 liters per day, while properties with volumes above 200 liters / day account 

for 3.2% of the country's milk producers and 35% of the national volume. The vast 

majority of small-scale producers have had to adapt to the new legislation since the 

tradition in these properties entailed manual milking, and sale in unrefrigerated 

containers. 

																																																													
7  The Brazilian Institute of Geography and Statistics or IBGE is the agency responsible for 
statistical, geographic, cartographic, geodetic and environmental information in Brazil. 
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Table 2 – Milk establishments and production volume and productivity according 
to daily amount produced in 2006 

Production 
Stratum  
liter/day 

Milk producing 
establishments (no.) 

Establishment 
without 

commercialization 
(n) 

Production 
%   

Productivity 
(liters/cow/year) 

< 10 L 610,255 45.2 46 309 
10 a 20 L 198,171 14.7 5.2 956 
20 a 50 L 267,743 19.8 161 1,246 

50 a 200 L 230,639 17.1 39.3 1,618 
200 a 500 L 35,209 2.6 18.8 2,344 

> 500 8,792 0.7 16.0 3,389 
Total 1,350,809 100 100 9,862 

Source: IBGE 2006, Zoccal; Alves; Gasques (2012). 
 

By and large, dairy farmers can be divided into specialized and non-specialized 

producers (Jank & Galan, 1998). Specialized farms, concentrated in the major dairy 

regions of the country, are those which have milk production as their main economic 

activity. Such producers have specialized herds and other specific assets. The authors 

use the term "specialization" in relation to investments with the objective of obtaining 

an increase in production volume and quality. In the case of non-specialized 

producers, milk is just a byproduct of cattle, or vice versa, depending on the time of 

year. These producers resort to extremely rudimentary milk production technologies, 

and the production of surplus milk of poor quality is mainly attributed to these 

producers.  

According to Agroconsult data (Nogueira, 2014), in 2013 half of the cows that 

were involved in milk production were on beef cattle farms, and half of male calves 

produced to replace animals in the beef cattle chain originated from dairy cattle farms. 

In relation to income generated in the primary production sector, CEPEA data (2011) 

show that from 2001 to 2009 this sector performed best in the milk chain, with a 

growth of 84.1%.  

The processing sector corresponds to the dairy industry, which buys raw 

materials, processes them, and produces various dairy food products. Brazil has 1,503 

milk processing units within the Federal Inspection System (FIS). The state of Minas 

Gerais has 536 units, accounting for a third of the total sample, followed by the states 

of São Paulo (155), Parana (140), Rio Grande do Sul (121), Goiás (107) and Santa 

Catarina (93). These six states correspond to 76% of the entire industry within the FIS. 

The remaining establishments (351) are distributed among the other 21 units of the 

9	

	

federation. 

This sector includes multinational companies, national groups and cooperatives 

of milk producers, as detailed below:  

Multinationals: buy raw materials, process them, and distribute the products. 

This category includes the major private groups, which are under the control of foreign 

capital. Among the characteristics of these groups are: large-scale production, greater 

availability of financial resources for product research and development, and 

significant spending on advertising. In Brazil, major companies include DPA, LBR 

Lácteo Brasil. 

National groups: like the multinational companies, national groups also 

purchase raw materials, process them, and distribute products. However, these are 

more focused on specific products and regional markets in relation to purchase and 

distribution. Moreover, these groups have a smaller financial power than the 

multinationals. 

Cooperatives and milk producers: according to Jank and Galan (1998), there are 

two types of cooperatives, singular and central ones. The singular ones, characterized 

as first degree cooperatives, conduct joint procurement of inputs and joint sale of milk 

to other dairy companies. In some cases, they also process milk, focusing mainly on 

the regional market. Central cooperatives, characterized as second degree 

cooperatives, are composed of multiple singular cooperatives, and aim at economies of 

scale in dairy production, reaching both regional and national consumers. 

Cooperatives of milk producers have been losing their relevance in the production of 

raw milk in the Brazilian market. According to Embrapa, the volume of milk produced 

in the country through cooperative systems dropped from about 70% in the 1970s and 

1980s to around 30% in 2013.  

The processing sector also includes small dairies, which purchase raw materials, 

process them, and distribute the products, usually in regional markets, and taking 

advantage of gaps in tax and health laws, as well as commercial importers, who import 

products from different origins. In terms of income generated, the agribusiness sector 

showed the worst performance between 2001 and 2009, a 55% decrease. By 2005, this 

sector had the largest GDP share of the dairy chain (CEPEA, 2011). Table 3 presents 

the main milk hauling firms. 
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Table 3- Major milk pickup firms (in % total hauling).   

Firms Milk pickup Milk supplied 
by farmers  

Number of 
farmers  

Average 
by farmer  

DPA 1,958,500 1,045,500 4,915 583 
LBR (Lácteo Brasil) 1,576,800 1,220,490 11,758 284 
Itambé 955,000 801,000 7,750 283 
Italac 936,901 702,813 13,552 142 
Lat. Bela Vista 635,066 439,526 3,784 318 
Embaré 468,682 332,413 1, 568 581 
Coop. Batavo + 
Castrolanda 428,580 341,155 518 1,804 

Danone 363,000 255,000 600 1,164 
Jussara 308,135 190, 520 2,430 215 
Confepar 266,102 260,084 5,501 130 
Centroleite 245,827 245,827 3,940 171 
Vigor 220,840 172,110 1,096 430 
Frimesa 189,314 172,351 3,567 132 

Source: Leite Brasil, 2012 
 

Finally, there is the retail and distribution sector, consisting of bakeries, small 

retailers, supermarkets, hypermarkets, and direct-to-consumer sales. Direct selling is 

conducted by producers, brokers and small dairies, which generally operate outside the 

law. According to CEPEA (2011), in 2009 the service sector generated an income of 

R$ 15.1 billion8, an increase of 53.4% between 2001 and 2009. Since 2006, the service 

sector has accounted for the largest GDP share of the milk chain. 

The GDP evolution of each segment of the dairy chain is presented in Figure 3. 

 

 

Figure 3 - Evolution of GDP of milk supply chain segments 
Source: CEPEA (2011) 

																																																													
8	Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,9976 (2009).	
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In this period, the rates of income growth were positive for the input, farming, 

and services sectors. However, the agroindustrial sector showed a negative growth, 

from R$ 16.9 billion in 2001 to R$ 7.6 billion in 20099. 

 

3. The impact of legislation on the energy costs of the milk chain  
The characterization of the Brazilian milk supply chain aimed to show its 

productive heterogeneity, particularly in the rural sector, where producers of different 

scales and characteristics coexist. Because significant impacts on costs were expected 

due to the introduction of the legislation requiring the use of mechanical milking and 

cooling tanks, the government was forced to review the term and goals with the 

release of a new Normative Instruction, NI 62. In addition, special credit lines were 

created for the purchase of cooling tanks and, in some localities, the implementation of 

a rural electrification program, called Light for All (“Luz para Todos”) 10. 

To understand this effect, our research protocol included in-depth interviews 

with industry experts, a pretest, and questionnaires. Before the analysis of the results 

of the questionnaires, we present a description of the investments necessary for 

compliance with the normative instructions. Without this compliance, milking is done 

manually and the milk is stored in unrefrigerated cans at the farm gate and transported 

in unrefrigerated trucks to the dairies. That creates an environment of uncertainty for 

both farmers and dairies because the milk is exposed to different thermal conditions, 

reaching very high temperature levels both on the farm and during transportation, 

thereby making the product unsuitable for processing and bringing losses for both 

parties. 

On the farm, the main adjustments to the hygienic and sanitary standards are: 

mechanical (or semi-mechanical) milking, cooling tanks and quality test materials. 

As regards storage, prior to normative instructions, as previously discussed, 

milk used to be stored in uncooled cans until the time of transportation. At the time of 

collection at the farm gate, an analysis was conducted to determine milk acidity 

(Alizarol test). Moreover, the use of mechanized milking requires investments in 
																																																													
9	Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,9976 (2009) and 2,3504 (2001).	
10 “Luz para Todos” is a program created in 2003 by the Federal Government aimed to bring electricity, 
free to 10 million inhabitants of rural areas by 2008. According to statistics from the Federal 
Government reached its target in May 2009. On September it estimated that the electricity was already 
in homes of 3,237,229 households, or 15.6 million rural dwellers nationwide. 
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human assets: training and awareness of the milkers, so that they can properly meet 

the quality standards required in the rules. As noted, because 80% are small producers 

without resources to invest in cooling tanks, the use of community tanks has become a 

very common practice among small and medium producers. Producers are organized 

into groups or associations to use the cooling tank together, thereby reducing 

compliance costs and enabling bulk collection for small producers (Brito et al, 2009). 

It is noteworthy that the use of the community tanks requires compliance with a 

specific regulation, Normative Instruction No. 22 of 2009, which requires the 

responsible producer to be duly registered in the National Register of Producers of the 

Management Information System of the Federal Inspection Service (SIGSIF). The law 

also allows the installation of more than one expansion tank. Table 4 shows the main 

investments required for compliance with the normative instructions. 

 

Table 4 - Investments to be made to adapt to the  normative instructions 

Source: Januário (2014) 

 

With respect to transportation, carried out by the buyers, milk was hauled in 

non-refrigerated trucks. To comply with the normative instructions, the acquisition of 

vehicles adapted to the activity (coupled with a cooling tank) was required. If 

investments in cold chambers were made, that allowed increasing the area of milk 

collection from 12 to 74 miles. Transportation must be carried out immediately after 

milking. Milk is transported in cans with the producer’s identification, and the 

normative instructions do not allow cooling the milk before depositing it in the 

refrigeration tank. 

 

4. Analysis of the survey results 
We conducted interviews with 321 producers of the milk supply chain with 

different technologies in two Brazil regions: Minas Gerais and Parana. Minas Gerais is 

Productive segment  Investments  
Farm  Adequacy of physical structures: milking 

parlor and testing facility 
 Milkers’ training   

Farm / Cooperative Expansion tanks and mechanical milking, kit 
for disinfection before milking   

Dairy/ Hauling firm  Cooled trucks  
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the main milk producer in Brazil, accounting for 27.6% of national production for the 

same period. Half of the top 10 milk-producing counties are located in the state of 

Minas Gerais (IBGE, 2012). The state of Paraná is almost as important, with 3.9 

million liters of milk produced, which represents 12.3% of national production. Paraná 

has two important milk production areas: the city of Castro, which according to the 

IBGE (2012) was the city with the highest milk production in the country, and the 

western region of the state (Figure 4). 

	

Figure 4 – Sample dairy production regions 

 

Information was also collected about two years, 2008 to 2013, which enabled us 

to observe producers who made the transition to the new standards and verify whether 

their costs increased or were offset by higher productivity. 

Table 5 shows the characteristics of producers according to usage of mechanical 

milking versus manual milking in milk production. As can be seen, there was an 

increase in the number of producers who use mechanical milking from 2008 to 2013, 

probably induced by regulations and incentive policies for purchasing such equipment, 

as mentioned above. These producers have higher productivity with a lower standard 

deviation from those not using it. 

The year 2013 also registered an increase in the number of producers who used 

mechanical milking and were granted a quality award (64.5% vis-à-vis 47.8%). 

Relevant information about milk quality concerns the number of somatic cell and 

2	

3	

1	 4	
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bacterial counts11. The reported data have a high standard deviation showing great 

disparity of values and / or lack of accuracy in the information presented. Anyway, it 

is observed that the use of mechanical milking may reflect the difficulty in dealing 

with technology that requires greater care in cleaning the equipment after use. 

Nevertheless, the mean values are within the prescribed period for NI 62. 

The table data also indicate an increasing production scale - average daily milk 

production (harvest season, dry season), in line with the IBGE census (2006), which 

show a concentration of properties. Part of this phenomenon can be attributed to the 

requirements of regulations which, in determining the use of technology, induce an 

increase in scale targeting cost reduction. In this sense, the data about average energy 

costs show a significant growth with the use of mechanical milking, though with a 

high standard deviation. Rising energy costs are expected, but the great variability is 

probably due to differences in the farmers’ productive efficiency. 
 

Table 5 - Characteristics of producers according to the use or not of mechanical 
milking (in 2008 and 2013) 

Variables 
Without mechanical 

milking  
With mechanical 

milking  
2008 2013 2008 2013 

Number of producers  116 65 205 248 
Productivity (L/cow/day average) 11.05 12.04 17.04 20.77 
Standard deviation 10.61 12.68 8.77 8.36 
Award winning producers (number) 25 27 98 160 
Award winning producer (%) 21.6% 41.5% 47.8% 64.5% 
Somatic cells (CS/mL) 435,454.55 252,166.7 412,182.8 354,780.8 
Standard deviation 215,794.52 90,740.1 223,323.7 201,662.3 
Bacterial count  189,937.50 49,448.57 80,628.47 71,374.94 
Standard deviation 337,431.96 49,184.98 140,224.79 134,732.59 
Liters of Milk -  season (daily average ) 159.96 156.63 731.7 802.7 
Standard deviation 175.93 207.41 1,183.7 1,213.4 
Liters of Milk – off season (daily 
average) 125.46 119.23 667.24 748.4 
Standard deviation 158.36 174.11 1,155.33 1,225.1 
Energy monthly cost  (R$)* 122.26 283.30 379.10 539.81 
Standard deviation 110.92 451.24 456.46 689.89 
* Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,8346 (2008) and 2,1576 (2013). 
Total sample = 321 producers of the milk  
																																																													
11 According to Normative Instruction 62, raw refrigerated milk should not exceed 500 000 SC/ML and 
total bacterial count is not to exceed 500,000 CFU /ML throughout Brazil (Brazil, 2011). 
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Table 6 shows the characteristics of producers according to the usage of 

cooling tanks. The number of farmers who started to use cooling tanks increased from 

2008 to 2013 at the same time as there is an increase in the number of producers who 

have received quality awards. In this case, both the number of somatic cells and that of 

bacterial count decreased, indicating the positive effect of milk cooling on the farm, in 

terms of improved quality. Another interesting factor is that the tank made it possible 

for companies to pick up  the milk on the farm every other day and not every day as 

was done previously, thereby expanding the line and the volume collected by product. 

The distance is thus linked to the fact of also using refrigerated transport trucks. 

Similarly to the previous case, the energy costs are higher with the use of cooling 

tanks, as expected. 
 

Table 6 - Characteristics of the producers in accordance with the use or not of 
cooling tanks (in 2008 and 2013) 

Variables 
Without cooling tank With cooling tank 

2008 2013 2008 2013 
Producers (number) 132 75 189 246 
Productivity ( average liters / cow / day) 12.82 13.76 16.68 17.20 
Standard deviation 13.10 12.15 7.10 8.53 
Received prize (no. of producers ) 4 22 103 165 
Received prize (%) 3.0% 29.3% 54.5% 67.1% 
Somatic cells (CS/mL) 538,789.5 368,125.0 388,561.54 348,858.0 
Standard deviation 278,585.8 172,926.5 200,192.05 202,635.9 
Bacterial count 168,899.13 79,052.63 77,758.26 69,310.38 
Standard deviation 292,182.47 62,470.86 139,434.12 138,888.02 
Distance (Miles)  16.15 13.13 23.15 22.16 
Frequency of transportation (average times) 3.48 3.04 3.57 3.66 
Energy monthly cost (R$)* 129.07 215.98 402.13 560.70 
Standard deviation 108.92 159.86 484.42 716.26 
Liters of milk – season (daily average ) 191.6 225.4 766.17 809.06 
Standard deviation 263.7 336.4 1221.32 1232.71 
Liters of milk  – off season (daily average) 157.75 188.7 699.07 753.83 
Standard deviation 209.94 274.8 1,197.06 1,248.29 
* Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,8346 (2008) and 2,1576 (2013). 

Total sample = 321 producers of the milk  

 
However, the calculations of energy cost reported by the producers are 

underestimated because technified production involves indirect expenses with energy. 
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Although various ways exist to classify the use of energy in agriculture, the most used 

is the division between direct and indirect energy (Campos, 2006). Direct Energy is 

energy directly related to the production –land preparation, irrigation, harvesting and 

transportation of inputs and production. Indirect energy is not used directly on the 

farm – fertilizers, seeds, machinery and pesticides (Ozkan, Akcaoz & Fert, 2004). 

Several studies have focused on the direct use of energy, but the costs of its indirect 

use should also be considered since they represent a significant part of the production 

costs in agriculture. 

Table 7 brings the calculations of the direct and indirect average energy costs in 

the Brazilian milk farms studied. The indirect energy use in the dairy production 

includes silages, concentrates, minerals and medicines and hormones.  To calculate the 

indirect energy use and the share of energy cost in total cost we utilized input energy 

and technical parameters found in the literature (Ozkan, Akcaoz & Fert, 2004). As can 

be seen, the total effective operational cost is R$0.48 R$/liter, which accounts for 31% 

of the total costs. Considering the total costs, which include depreciation and family 

labor force, energy represents 21% of the total.  

 

Table 7 – Total energy cost and the share of total energy cost in total cost in the 
dairy production in 2013 

Cost Variables Total Dairy activity  Parameters 

  % of total cost 
 
R$/liter*  

 
Energy 
R$/l   Unit  

 
amount/liter  

Production Cost           

       Labor for dairy production 11.86% 0.0792       
       Maintenance (sugar cane 
and pasture) 2.02% 0.0135       
       Silage 13.27% 0.0886 0.0238     
       Concentrates 26.01% 0.1737 0.0966     
       Minerals and proteins 2.28% 0.0152 0.0092 kg/liter 0.0122 
       Milk for calf 0.00% 0.0000 0.0000     
       Medicines 3.40% 0.0227 0.0048 liter/liter 0.0002 
       Dairy transportation 0.52% 0.0035 0.0017     
       Energy and fuel 2.22% 0.0148 0.0148     
      Artificial insemination 1.13% 0.0076       
      Other costs 9.52% 0.0636       

Total Effective Operational 
Cost – EOC 72.24% 

                              
0.48  

           
0.151  Energy/EOC              0.31  

       Depreciation 10,47% 0,0699       
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       Family Labor force 14,09% 0,0941       

Total Operational Cost - TOC 87.37% 
                              

0.65    Energy/TOC=              0.23  
         Capital remuneration 12,63% 0,0843       

 Total Cost - TC  100% 
                              

0.73    Energy/TC=              0.21  
* Exchange rate Brazilian Reais/ US Dollar = 1,8346 (2008) and 2,1576 (2013). 
 

5. Final remarks 
The regulation promoted important changes in the dairy chain, by providing the 

increase of milk quality and efficiency in the production process. In the rural sector, 

the impact of the changes entailed a growth in energy costs, accelerating the process of 

industrial concentration and increased productivity.  

Despite the growth in energy costs, the increase was not passed through to the others 

segments of the value chain. This result indicates that there was the elevation of costs 

has been compensated by productivity gains and the system as a whole has achieved 

efficiencies. 

Finally, we can infer that the legislation had an important role in the chain of Brazilian 

milk to reduce measurement costs and improve quality to consumers. However, the 

changes introduced by regulation have increased costs resulting in increased land 

concentration and exclusion of producers who not adapting the new rules. 
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DEMANDA DE CARNES NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO 

CONSUMO FAMILIAR 
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Resumo  

O consumo de carnes no Brasil passou por uma grande expansão nas últimas décadas, 

variando de 27kg para 97kg anuais per capita num espaço de pouco mais de 40 anos. A 

mudança da estrutura de produção ocorrida ao longo do tempo fez com que os preços das 

carnes diminuíssem, assim como resultou no aumento da produção por parte dos 

pecuaristas, tendo com uma das consequências o aumento do consumo de carne por parte 

da população brasileira.  O objetivo do presente trabalho é estimar a demanda familiar de 

carnes bovina, suína e de frango no Brasil. São utilizados dados de preços do Instituto de 

Economia Agrícola e consumo do United States Department of Agriculture no período 

de 1970 a 2015. Foram também estimadas as elasticidades-gasto, elasticidades-preço da 

demanda e elasticidades-preço cruzadas da demanda. A metodologia do trabalho baseia-

se no sistema linear de demanda quase ideal (LA-AIDS). A evolução dos preços, assim 

como as elasticidades apresentadas mostram que as carnes bovina, suína e de frango são 

bens normais e que existe uma forte relação de substituibilidade entre as carnes bovina e 

de frango e entre as carnes suína e de frango. Além disso, existe uma relação 

relativamente fraca de complementariedade entre as carnes bovina e suína. 

Palavras-chave: Consumo de carnes, demanda, elasticidades 
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Abstract 

Meat consumption in Brazil underwent a major expansion in recent decades. Per capita 

consumption of meat went from 27kg to 97kg per in a 40-years period. Changes in the 

production structure occurred along the last decades caused the prices of various meats to 

fall, increased production by farmers, and ultimately an increase in meat consumption by 

the Brazilian population. The objective of this study is to estimate the household demand 

for meat in Brazil. We also sought to estimate the price elasticity of demand, cross-price 

elasticity of demand and income elasticity. The methodology is based on the Almost Ideal 

Demand System (LA-AIDS). Price data were obtained from the Agricultural Economics 

Institute (IEA, 2015) and the consumption data were obtained from the United States 

Department of Agriculture (USDA, 2015). The period of analysis is 46 years, from 1970 

to 2015. The price and elasticities analysis show that beef, pork and chicken are normal 

goods and that there is strong substitutability relationship between beef and chicken, and 

between pork and chicken. Furthermore, there is a relatively low ratio of complementarity 

between beef and pork. 

Keywords: Meat Consumption, Demand, Elasticity. 

1. Introdução 

Nos hábitos de consumo das famílias brasileiras, a categoria de alimentos é uma das 

variáveis que mais se destaca. Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar do ano 2008-

2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a percentagem 

média de gasto com alimentos é de 15,3% do total da renda dos brasileiros. Dentro desta 

categoria, os produtos de maior peso no consumo são das carnes bovina, suína e de frango, 

representando mais de 11% do total consumido (IBGE, 2009). 

Nas últimas décadas, o consumo de carnes no país cresceu cerca de 220% nos últimos 40 

anos (USDA 2016), mostrado que a tendência do consumo de carnes no Brasil é positiva. 

O aumento de consumo está relacionado com a diminuição de preços das carnes, aumento 

da produção e aumento de renda da população ocorridos no corte temporal apresentado. 

No ano de 2004, a carne de frango passou a ser a mais consumida pela família brasileira, 

ficando a carne bovina em segundo lugar, seguida da carne de porco. Tal mudança pode 

ser explicada inicialmente pelo preço da carne de frango ser o menor entre todas as carnes, 
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assim como o grau de substituibilidade com relação as outras carnes disponíveis na 

economia. A carne suína é a carne de menor consumo desde o ano de 1979, quando o 

consumo do frango a ultrapassou (USDA,2016). 

O objetivo principal do presente trabalho é estimar a demanda pelas carnes bovina, suína 

e de frango no Brasil, bem como as elasticidades-preço da demanda, as elasticidades-

preço cruzadas da demanda e as elasticidades gasto para cada tipo de carne. Este trabalho 

se diferencia dos demais por utilizar os dados mais recente do consumo de carnes no 

Brasil e também por abranger o período da recente recessão econômica dos anos 2014-

2015. Nesse sentido, busca-se também verificar se nossos resultados apontam na direção 

de alguma mudança significativa no consumo como consequência da recessão dos anos 

2014-2015, sendo que tempos de crises afetam a renda do consumidor e os preços da 

economia de forma geral.  

2. Revisão de Literatura 

O Brasil figura entre os maiores produtores e consumidores mundiais de carne de boi, 

carne de frango e carne suína. Não obstante, os estudos acerca de demanda doméstica de 

carnes no Brasil são ainda escassos (Coelho 2006; Carvalho 2007; Pintos-Payeras 2009; 

Hoffmann 2010; Coelho et al. 2010; Resende Filho et al. 2010). 

Sendo um assunto já consolidado na literatura, os principais componentes da análise da 

demanda de carnes são a elasticidade-preço da demanda, a elasticidade-preço cruzada da 

demanda e a elasticidade renda da demanda. Esta revisão busca abranger o que os 

trabalhos mais recentes e relevantes trazem sobre cada um destes componentes da 

demanda de carnes no Brasil. 

2.1. Elasticidade-preço da demanda 

Em seu trabalho sobre demanda de alimentos, Coelho (2006) utilizou uma cesta de 

produtos escolhidos a partir da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2002-2003). Dentre 

estes produtos, analisou-se a carne bovina de primeira, a carne bovina de segunda, a carne 

de frango e a carne suína. A metodologia apresentada pelo autor foi o modelo quadrático 

AIDS (QUAIDS), com dois estágios de estimação. Entre os resultados encontrados, o 

autor concluiu que apenas a carne bovina de primeira é inelástica ao preço. As demandas 
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por carne bovina de segunda e a carne suína mostraram-se elásticas a variações nos seus 

respectivos preços.  

Posteriormente, em estudo focando apenas a demanda por carnes no Brasil, Coelho, 

Aguiar e Eales (2010) apresentam uma cesta de alimentos baseada na POF de 2002-2003, 

e entre esses produtos, a categoria carnes foi a escolhida, como carne bovina de primeira, 

carne bovina de segunda, porco e frango. A metodologia utilizada para a estimativa é a 

mesma apresentada por Coelho (2006), ou seja, modelo AIDS em dois estágios. 

Quanto às elasticidades-preço da demanda, os resultados foram similares aos encontrados 

por Coelho (2006). A carne mais sensível ao preço foi a carne suína, e a menos sensível 

foi a carne bovina de primeira. Tal resultado pode ser explicado pelo fato de a carne suína 

ter alto grau de substituibilidade com outras carnes, como com a carne de frango e com a 

carne bovina de segunda. A elasticidade-preço da demanda por carne bovina de primeira 

chega próximo ao valor unitário, ou seja, o menor valor dentre todas as elasticidades-

preço encontradas. Este resultado mostra que a variação de quantidade consumida deste 

tipo de carne varia aproximadamente na mesma proporção inversa ao seu preço. 

Pintos-Payeras (2009) estimou um sistema de demanda para uma cesta ampliada de 

produtos, contando com 27 produtos agregados conforme seu grau de identidade. O 

modelo utilizado pelo trabalho é o modelo AIDS com modificações do tipo não linear 

(NL-AIDS), utilizando regressões aparentemente não relacionadas para a estimativa dos 

valores obtidos. Entre os produtos apresentados pelo trabalho estão a carne bovina de 

primeira, a carne bovina de segunda, o frango e a categoria outras carnes, sendo essa 

última o agregado de todas as carnes disponível na POF, incluindo a carne de porco, não 

separada em categoria própria. Existe a separação de estratos conforme a renda do 

indivíduo, sendo essa os primeiros 50% mais pobres, os 35% seguintes e os 15% mais 

ricos da economia. Entre os resultados encontrados, concluiu-se que, de modo geral, 

conforme aumenta-se o estrato, ou seja, quanto maior a renda, menor é a sensibilidade do 

consumidor com relação aos produtos. Dentre todas as carnes analisadas, a carne bovina 

de primeira mostrou-se a mais sensível ao preço, enquanto que a carne de frango foi a 

menos sensível ao preço. 

Resende Filho et al. (2012) buscaram estimar a demanda de carnes no Brasil, usando as 

carnes conhecidas, como carne bovina, suína e de frango. Os autores adicionam ainda 
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uma outra variável representando os outros bens da economia, fazendo uma análise 

completa do nível de renda do consumidor. A metodologia proposta é o modelo AIDS 

quadrático e os resultados encontrados mostram que as demandas das carnes analisadas 

são inelásticas em relação aos seus respectivos preços, enquanto que a categoria agregada 

“outros produtos da economia” é levemente elástica, próxima ao valor unitário. A carne 

cuja demanda é mais sensível em relação a variações no preço é a carne de frango. Os 

autores justificam este resultado argumentando que a carne de frango é facilmente 

substituída por outras carnes, como carnes bovinas de primeira e segunda. Tal resultado 

ainda difere do encontrado por Coelho (2006) e Coelho et al. (2010), que concluem ser a 

carne suína a que apresenta maior sensibilidade da demanda em relação a variações no 

preço.  

2.2. Elasticidade-preço cruzada da demanda 

Sobre a relação de substituibilidade das carnes, até os anos 1990, as carnes bovina, suína 

e de frango foram apresentadas como substitutas entre si pelos trabalhos desenvolvidos 

na época, como (BRANDT, 1980) no período de 1947 a 1970, Silva et al. (1977) no 

período de 1969 a 1974 e Fernandes et al. (1989) de 1964 a 1985. Porém, as literaturas 

contemporâneas apresentam certo grau de complementariedade entre algumas carnes. No 

ano de 1997, Park e Capps Jr. (1997) apresentam certo nível de complementariedade entre 

alimentos processados e outros alimentos, que aqui remete principalmente a carne de 

frango.  

Mais recentemente, em estudo sobre o sistema de demanda de carnes no Brasil, Santana 

e Ribeiro (2008) apresentam uma análise baseada no corte temporal de 1980 a 2006, 

utilizando o modelo Almost Ideal Demand System (AIDS). O objetivo principal do 

trabalho foi estimar as elasticidades cruzadas da demanda, com o intuito de mostrar as 

relações de complementariedade e substituibilidade entre as carnes bovina, suína, frango 

e pescados no país. 

Santana e Ribeiro (2008) concluíram que o pescado é complementar à carne de frango e 

à carne bovina e substituta à carne suína. A carne suína é complementar à carne de frango 

e independente das demais carnes. A carne de frango é substituta para o pescado e 

indiferente às outras carnes. Por fim, a carne bovina é indiferente ao pescado e substituta 

para as outras carnes analisadas.  
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Sobre as elasticidades cruzadas da demanda, Coelho (2006) concluiu que a carne bovina 

de segunda se mostrou substituta da carne bovina de primeira. Além disso, a carne de 

frango e a carne suína se apresentaram como complementares, o que posteriormente foi 

confirmado por Santana e Ribeiro (2008). Segundo Coelho (2006), existe também uma 

relação de complementariedade entre carne de frango e a carne bovina de segunda e entre 

a carne suína e a carne bovina de segunda. 

Sobre a substituibilidade das carnes, Pintos-Payeras (2009), apresentou que as carnes 

bovina de primeira, bovina de segunda e de frango são substitutos entre si, enquanto a 

categoria “outras carnes” se apresentou complementar as carnes apresentadas 

anteriormente. 

Resende Filho et al. (2012) concluíram que todas as carnes bovina, de frango e suína são 

substitutas entre si e que não houve complementaridade em nenhuma interação cruzada. 

Tal constatação de certa forma contradiz os resultados encontrados por Coelho (2006) e 

Santana e Ribeiro (2008) e Pintos-Payeras (2009).  

2.3. Elasticidade renda da demanda 

Carvalho (2007), em estudo sobre elasticidade renda das carnes bovina, suína e de frango, 

argumenta que é grande a importância do potencial do consumo de carnes no Brasil e que 

esse potencial varia conforme os preços e a renda dos consumidores. O autor estimou as 

elasticidades a partir do modelo poligonal, dividido por estratos de despesa e renda e 

utilizou como base de dados a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) em sua versão de 

2002-2003.  

De acordo com Carvalho (2007), todos os tipos de carne analisados são bens normais, 

isto é, com um aumento da renda, espera-se que haja um aumento no consumo de todos 

os tipos de carnes. Neste contexto, a maior variação do consumo a partir de um aumento 

na renda é esperada para a carne bovina de primeira, seguida da carne suína, de frango e 

por último a carne bovina de segunda.  

Contrariamente, Coelho (2006) concluiu que todas as carnes são bens superiores, 

mostrando que com o aumento de 1% da renda, aumenta-se o consumo de carnes em mais 

de 1% (1,57% para a carne de primeira, 1,12% para carne de segunda, 1,10% para frango 

e 1,21% para carne suína). 
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Hoffmann (2010) mostra de maneira detalhada as elasticidades utilizando a POF 2008-

2009, sendo esta a mais atualizada até então. A metodologia utilizada foi a mesma 

empregada por Carvalho (2007), ou seja, o ajuste poligonal do consumo dos alimentos. 

Os alimentos na categoria de carnes apresentadas foram a carne bovina de primeira, carne 

bovina de segunda, carne de frango, carne suína e pescados. As elasticidades médias 

mostram que todos as carnes são bens normais, ou seja, o consumo aumenta com o 

aumento da renda. Apenas o pescado apresenta valor próximo a zero, mostrando que 

existe pouca variação de consumo com o aumento da renda.  Tal resultado está em 

conformidade com o encontrado por Carvalho (2007).  

Hoffmann (2010) conclui que a carne que tem maior variação de consumo em função da 

variação da renda é a carne bovina de primeira, seguida da carne bovina de segunda e da 

carne de frango. Tal resultado ratifica a importância da carne bovina de primeira quando 

há aumento de renda e do maior consumo da carne de porco frente a carne de frango. 

Segundo Coelho et al. (2010), a carne bovina de primeira apresentou o maior valor de 

elasticidade renda da demanda, seguida da carne bovina de segunda, carne de porco e 

carne de frango. Tal ordenamento se assemelha ao encontrado por Hoffmann (2010), 

porém os valores das elasticidades renda encontrados se diferenciam dos encontrados por 

Carvalho (2007).  

Os resultados encontrados por Resende Filho et al. (2012) permitem concluir que apenas 

a carne suína é um bem inferior, pois quando aumenta-se a renda do consumidor, o 

consumo de carne de porco decresce, podendo ser explicado pelo consumo de outras 

carnes ou mesmo de outros produtos da economia. A variável “outros bens da economia” 

se apresenta como bem superior, ultrapassando o valor de 1, e a carne que mais aumenta 

sua variação de consumo a partir da variação da renda é a carne de frango, o que contraria 

o encontrado pelos outros autores (Carvalho 2007; Coelho et al. 2010; Hoffmann 2010), 

que foram unânimes em dizer que a demanda por carne bovina de primeira é a mais 

sensível a variações no preço. 
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3. Metodologia 

3.1. Dados 

Os dados do presente trabalho compreendem as séries de preços e de consumo das carnes 

bovina, suína e de frango no Brasil entre 1970 e 2015. Sobre os preços das carnes, os 

mesmos foram os preços mensais no varejo, obtidos no Instituto de Economia Agrícola 

(IEA,2015), deflacionados pelo índice IGP-DI para dezembro de 2015 como mês base. A 

anualização dos preços se deu por média aritmética simples. Os dados de consumo 

familiar das carnes foram obtidos no Departamento de Agricultura do Estados Unidos 

(USDA,2015), sendo este o único banco de dados que oferta os valores de consumo 

familiar para o Brasil. 

Para o consumo de carnes per capita, foi necessário a utilização da população do país, 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2015), sendo o 

consumo per capita de carnes a razão entre os valores de consumo familiar bruto de carne 

pela população brasileira. 

3.2. O Modelo Almost Ideal Demand System (AIDS) 

A fim de se obter as estimativas da elasticidade-preço da demanda, elasticidade-preço 

cruzada da demanda e elasticidade renda da demanda, optou-se por utilizar o Almost Ideal 

Demand System (AIDS), desenvolvido por Deaton e Muelbauer (1980) em sua versão 

linear. O modelo linear foi escolhido pela simplificação do índice de preços, assim como 

pela existência de correlação contemporânea nos dados, foi necessário refinar o modelo 

com o método de sistema de equações SUR. 

O modelo AIDS para a estimativa da demanda de carnes é dado por: 

 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +∑𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 log 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖 log(𝑥𝑥 𝑃𝑃⁄ ) + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 

 log 𝑃𝑃 = 𝑎𝑎0 +∑𝑎𝑎𝑘𝑘 log 𝑝𝑝𝑘𝑘 +
1
2∑∑𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘
log 𝑝𝑝𝑘𝑘 log 𝑝𝑝𝑘𝑘

𝑘𝑘
+ 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘 

(2) 

Onde:  
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𝑤𝑤 é a parcela do orçamento gasto em carnes;  𝑥𝑥 é o total gasto com carnes; 𝑃𝑃 é o índice 

de preços agregados das carnes; 𝑥𝑥
𝑃𝑃 refere-se à despesa total; 𝑝𝑝 é o preço de cada tipo de 

carne; 𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 são parâmetros a serem estimados; e 𝑢𝑢 é o termo distúrbio.  

O subscrito 𝑖𝑖 é o índice das variedades de carnes (𝑖𝑖 = 1, 2, . . . N), 𝑗𝑗 é o índice dos preços 

das carnes (𝑖𝑖 = 1, 2, . . . N). No trabalho, os valores máximos desses índices para as carnes 

de corte foram: n=3 (carne bovina, carne de frango e carne suína), T=46 (dados anuais 

1970 a 2015). 

As elasticidade preço Marshallianas (𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖), a elasticidade gasto (𝜂𝜂𝑖𝑖𝑥𝑥) e a elasticidade preço 

Hicksiana (𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) do modelo AIDS apresentado, foram calculadas com base nas seguintes 

equações: 

 
𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑎𝑎𝑖𝑖 + ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑗𝑗 log 𝑝𝑝𝑗𝑗)𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
𝑤𝑤𝑖𝑖

− 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖    ∀ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 (3) 

 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑥𝑥 = 𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

+ 1  ∀ 𝑖𝑖 (4) 

 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝜂𝜂𝑖𝑖𝑥𝑥  ∀ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 (5) 

Onde: 

𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 é a elasticidade Marshalliana; 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑥𝑥 é a elasticidade gasto; 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 é a elasticidade 

Hicksiana; 𝑝𝑝 é o preço de cada tipo de carne; 𝑤𝑤 é a parcela do orçamento gasto em 

carnes; 𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 são parâmetros a serem estimados e 𝛿𝛿 é o delta de Kronecker, tal que: 

𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 para 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗, caso contrário 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0. 
As restrições empregadas impostas ao modelo AIDS foram as seguintes: Aditividade, 

∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 1, ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 e ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 1, que garante que as demandas marshalianas satisfazem a 

restrição orçamentária; Homogeneidade, ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, que assegura a não existência da 

“ilusão monetária”, ou seja, se todos os preços e renda mudam na mesma taxa, as 

quantidades consumidas não mudam; Simetria, 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 , ∀𝑖𝑖 e 𝑗𝑗 resultado da aplicação do 

Lema de Shephard. 

Em que 𝛼𝛼𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝑖𝑖, e 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖  são parâmetros. O parâmetro 𝛼𝛼𝑖𝑖 é a parcela do orçamento estimado 

da bem 𝑖𝑖. O parâmetro 𝛽𝛽𝑖𝑖 representa o coeficiente de despesas do bem 𝑖𝑖, ou seja, 

determina a variação das despesas do bem 𝑖𝑖 quando ocorre mudanças de renda real. E 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖  

são os coeficientes de preços, que determinam como a parcela do orçamento de bem 𝑖𝑖 se 
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modifica devido a uma alteração percentual do preço do bem 𝑗𝑗, mantido os gastos reais 

constantes (Tshikala; Fonsah, 2012). 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Análise Descritiva 

A Tabela 1 traz as estatísticas descritivas das séries de preços dos tipos de carne 

analisadas. O preço médio mais alto é o da carne suína, sendo que o preço médio da carne 

bovina se aproxima deste valor. A carne de frango apresenta o preço médio mais baixo 

dentre todas as carnes, sendo este aproximadamente metade do preço médio da carne 

suína. Observa-se que a série de preços da carne suína foi a mais volátil no período de 

análise, o que pode ser constatado pelo desvio padrão e amplitude. Ao mesmo tempo, a 

série de preços da carne de frango foi apresentou-se mais estável ao longo do período. O 

comportamento das séries de preço está disposto na Figura 1. 

Tabela 1. Estatísticas descritivas das séries de preços das carnes bovina, suína e de frango, 

de 1970 a 2015. 
 

Média Mediana Mínimo Máximo Amplitude DP 

Carne Bovina 22.72 20.25 13.27 40.48 27.21 6.98146 

Carne Suína 24.09 21.69 12.39 45.07 32.68 9.67446 

Carne de 

Frango 

12.16 9.325 4.725 25.387 20.662 6.94856 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura 1 – Séries de preço das carnes bovina, suína e de frango, de 1970 a 2015, em R$ 

de dezembro de 2015. 

Sobre a série deflacionada dos preços das carnes no período de 1970 a 2015, pode-se 

perceber, como constatado anteriormente, que inicialmente a carne suína foi a carne de 

maior preço, seguida da carne bovina e da carne de frango. Após os anos 1998, a carne 

bovina iniciou a tendência de liderança entre os preços das carnes, permanecendo como 

a carne de maior preço até o último ano selecionado na análise. A carne de frango, tendo 

o menor preço ao longo de todo o período analisado, se destoa muito em valor das outras 

carnes analisadas, e mostra que, dentre as carnes analisadas, ela é a mais acessível. 

Percebe-se que ao longo do tempo, os valores reais dos preços tiveram tendência negativa, 

pois os mesmos diminuíram ao longo do corte temporal analisado. Os preços 

estabilizaram sua rota de variação após meados de 1992, o que pode ser explicado pelos 

ajustes da moeda da época, controlando o processo inflacionário do país (Resende Filho 

et a. 2012). 
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Figura 2 – Consumo per capita anual das carnes bovina, suína e de frango, de 1970 a 

2015. 

Sobre o consumo de carnes no Brasil, apresentado na figura 2, percebe-se que o aumento 

foi expressivo nos últimos 35 anos. Segundo Roppa (2008), entre os anos de 2000 e 2007, 

o crescimento no consumo de carnes no Brasil foi maior que o crescimento populacional 

e tal fato significou melhora tanto do poder aquisitivo das famílias brasileiras quanto da 

qualidade da alimentação. O autor destaca também que a produção neste período foi 

maior que o consumo interno, sendo aquela fortemente influenciada pelo aumento das 

exportações.  

A carne de frango foi a que teve maior aumento de consumo nos anos analisados, de 

aproximadamente 1900%. Além disso, Segundo Roppa (2008), foi apenas na década de 

2000, mais precisamente em 2007, que a carne de frango passou a ser o tipo de carne mais 

consumida no país. Segundo o autor, contribuíram para essa mudança o expressivo 

aumento da produção deste tipo de carne, sustentado pelas exportações, e também o preço 

mais acessível, os vários tipos de corte e as diferentes formas de apresentação que 

facilitam o preparo. 

A carne bovina teve aumento de consumo em 112% entre 1970 e 2015, mostrando que o 

consumo de carne mais que duplicou. Na última década, porém, o consumo de carne 

bovina aumentou ao mesmo passo que o crescimento populacional (Roppa 2008). 
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O consumo de carne suína foi o que apresentou menor variação física de consumo, 

permanecendo entre os 5 e 15 kg per capita anual. Foi também o único tipo de carne, 

dentre as analisadas, cujo crescimento do consumo per capita foi inferior ao crescimento 

populacional. Não obstante, o crescimento das exportações de carne suína foi superior ao 

das carnes bovina e de frango durante a maior parte da década de 2000. 

 É possível observar uma sensível diminuição no consumo de carne bovina e aumento no 

consumo de carne suína a partir de 2014, ano em que o Brasil começou a sofrer 

significativos impactos da recessão econômica iniciada neste ano. Neste mesmo período 

o consumo de carne de frango permaneceu estável. 

4.2. Testes de raiz unitária e cointegração 

Para testar a estacionariedade das séries de preço utilizou-se um teste de Phillip Perron 

(PP). Na Tabela 8 (anexo) estão os resultados do teste para as séries diárias em nível e na 

Tabela 9 (anexo) os resultados para as séries em primeira diferença. Constatou-se que as 

séries de preço de todos os tipos de carne analisados contêm raiz unitária, ou seja, são 

integradas de ordem 1. Após a primeira diferenciação essas mesmas séries se tornam 

estacionárias, ou seja, integradas de ordem zero. 

A existência de uma relação de longo prazo entre as séries de preço analisadas é de 

fundamental importância para a estimação do modelo Almost Ideal Demand System 

(AIDS) linear. Para este fim, aplicou-se o teste de cointegração de Engle-Granger (1987), 

segundo os quais, variáveis em modelos lineares são cointegradas apenas se o resíduo da 

regressão for estacionário. No primeiro estágio do teste, estimou-se as equações pelo 

método OLS para os pares preço da carne bovina (𝑃𝑃𝑏𝑏) e preço da carne suína (𝑃𝑃𝑠𝑠); preço 

da carne bovina e preço da carne de frango (𝑃𝑃𝑓𝑓); e por fim, preço da carne suína e preço 

da carne de frango: 

 𝑃𝑃𝑏𝑏 = 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑒𝑒1 (6) 

 𝑃𝑃𝑏𝑏 = 𝑃𝑃𝑓𝑓 + 𝑒𝑒2 (7) 

 𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑓𝑓 + 𝑒𝑒3 (8) 

Onde 𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2 e 𝑒𝑒3 são os termos de erro das equações. 
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No segundo estágio aplicou-se o teste de raiz unitária de Phillip-Perron (PP) para verificar 

se os resíduos das equações (6), (7) e (8) são estacionários. Os resultados dos testes se 

encontram na Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados dos testes de cointegração. 

Equação PP Ordem de Integração 

Equação (6) -5.1939*** I(0) 

Equação (7) -3.4094* I(0) 

Equação (8) -5.0957*** I(0) 

*** significativo a 1%, * significativo a 10% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A partir dos resultados encontrados, pode-se concluir que todos os resíduos das equações 

são estacionários I(0) e os três pares de preços são cointegrados. Logo, as séries de preço 

das carnes bovina, suína e de frango apresentam relação de longo prazo. 

4.3. Resultados do Modelo Almost Ideal Demand System (AIDS) 

Os parâmetros estimados da equação (1) são apresentados na Tabela 3 e na Tabela 4. A 

maior parte dos coeficientes estimados é estatisticamente significativa. O coeficiente 𝛽𝛽 

associado à carne bovina é negativo, o que indica que a carne bovina é um bem essencial 

e o coeficiente 𝛽𝛽 associado à carne de frango sugere que esta seja um bem superior, o que 

não era esperado, tendo como base os resultados encontrados na literatura. 

Tabela 3. Resultados da estimação do modelo – parâmetros 𝛼𝛼𝑖𝑖 e 𝛽𝛽𝑖𝑖. 
 

Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango 

𝜶𝜶 0.294374*** 0.029283** 0.676344*** 

𝜷𝜷 -0.02638*** -0.00097 0.027348*** 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Tabela 4. Resultados da estimação do modelo – parâmetros 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝜸𝜸𝒊𝒊𝒊𝒊 Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango 
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Carne Bovina 0.005646463 -0.0070637*** 0.00141721 

Carne Suína -0.007063673*** -0.0005355 0.007599133*** 

Carne de Frango 0.00141721 0.00759913*** -0.009016343 

*** significativo a 1% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A Tabela 5 mostra as elasticidades renda da demanda para os três tipos de carne 

analisados. Todos os resultados são estatisticamente significativos a 1%. Os resultados 

indicam que as carnes bovina, suína e de frango são bens normais, o que está de acordo 

com o encontrado por Carvalho (2007) e Hoffmann (2010) e Coelho et al. (2010), sendo 

que os valores de elasticidade renda encontrados neste trabalho são próximos aos 

encontrados pelos últimos. Dentre todas as carnes, a carne de frango se aproxima da 

elasticidade renda unitária, ou seja, a demanda por carne de frango varia na mesma 

proporção que as mudanças de renda da mesma. Após a carne de frango, a carne suína e 

depois a carne bovina são as que têm demandas mais sensíveis a variações na renda dos 

consumidores. Um aumento de 10% na renda do consumidor brasileiro faz com que o 

consumo de carne suína aumente cerca de 9,4% e que o consumo de carne bovina aumente 

cerca de 7,5%. É importante notar que mede-se aqui a elasticidade renda para o agregado 

carne bovina, e, ao contrário de outros autores, não se fez a separação da carne bovina em 

carne de primeira e se de segunda. Portanto, no agregado e em comparação com outras 

carnes, a carne bovina tem um comportamento mais inelástico em relação a variações na 

renda. Resultado similar foi encontrado por Resende Filho (2012). Sendo assim, frente a 

variações na renda, o consumidor brasileiro varia mais o consumo da carne de frango e 

menos o consumo da carne bovina.  

Tabela 5. Estimativa da elasticidade gasto da demanda para o modelo AIDS. 

 Elasticidade renda da demanda Estatística t 

Carne bovina 0.7573855 *** 13.8469 

Carne suína 0.9446655 *** 11.2213 

Carne de frango 1.0313006 *** 133.0254 

*** significativo a 1% 
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As elasticidades-preço da demanda estão dispostas na Tabela 6. Todos os valores 

encontrados são significativos a 1% e tem sinal negativo, conforme esperado. A carne de 

frango e a carne suína apresentam elasticidade-preço da demanda próximas à unidade. 

Um aumento de 10% no preço da carne suína leva a uma redução na demanda por esta 

carne de cerca de 10,2% e um aumento de 10% no preço da carne de frango faz com que 

o consumo da mesma caia em torno de 10,3%. Em relação à carne bovina, devido a sua 

relativa inelasticidade, um aumento de 10% no preço da mesma leva a uma diminuição 

de cerca de 8,7% na demanda.  

Os resultados apontam que a carne mais sensível ao preço é a carne de frango, o que pode 

ser encontrado de forma similar no trabalho de Resende-Filho et al. (2011). A carne de 

menor sensibilidade é a carne bovina, o que está de acordo com o resultado de Pinto-

Payeras (2009), que apresenta a carne bovina como o produto menos sensível entre a 

categoria carnes. A elasticidade-preço da demanda próxima à unidade para a carne suína 

não foi encontrada em nenhum dos trabalhos analisados.  

Tabela 6. Estimativa da elasticidade-preço da demanda (marshaliana) para o modelo 

AIDS. 
 

Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango 

Carne Bovina -0.8769425*** 
  

Carne Suína 
 

-1.0291387*** 
 

Carne de Frango 
  

-1.0316822*** 

*** significativo a 1% 

A Tabela 7 traz as elasticidades-preço cruzadas da demanda e evidenciam as relações de 

substituibilidade e complementariedade entre as carnes analisadas. Constatou-se que 

carne bovina e carne de frango são substitutas, bem como as carnes de frango e suína. A 

única relação de complementariedade foi encontrada foi entre a carne bovina e a carne 

suína, sendo que a relação de substituibilidade entre as carnes suína e de frango é mais 

forte que a relação de complementariedade entre as carnes bovina e suína.  

Quanto à magnitude dos coeficientes estimados, um aumento de 10% no preço da carne 

suína leva a uma diminuição de apenas 0,45% no consumo de carne bovina e um aumento 

de 10% no preço da carne bovina diminui a demanda por carne suína em cerca de 2,8%. 
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Assim sendo, o consumo da carne suína é mais dependente da carne bovina do que o 

contrário. Aumentos de preço da carne suína tem um impacto menor no consumo das 

outras carnes. Um aumento de 10% no preço da carne suína, espera-se que o consumo de 

carne bovina diminua em 0,45% e que o consumo de carne de frango aumente em 0,26%.  

Em contrapartida, um aumento de 10% no preço da carne de frango leva a um aumento 

no consumo da carne bovina em cerca de 8,4% e também um aumento de cerca de 12,9% 

no consumo de carne suína. Portanto, quando se trata de relações de substituibilidade, o 

preço da carne de frango é a variável de maior impacto no consumo das carnes bovina e 

suína. Face a um aumento de preço da carne de frango, o consumidor brasileiro tenderá a 

substituí-la mais por carne suína do que por carne bovina.  

Tabela 7. Estimativa da elasticidade-preço cruzada da demanda (hicksiana) para o modelo 

AIDS. 
 

Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango 

Carne Bovina 
 

-0.283252*** 0.1045655*** 

Carne Suína -0.0457612*** 
 

0.0260485*** 

Carne de Frango 0.8403637*** 1.2957988*** 
 

*** significativo a 1%, * significativo a 5% 

Em análise comparativa com outros trabalhos, a relação de complementariedade entre as 

carnes suína e de frango também foi encontrada por Resende Filho et al (2012). 

Entretanto, Santana e Ribeiro (2008), considerando além dos três tipos de carne o pescado 

e Coelho (2006), utilizando dados para uma cesta de bens que não incluía apenas carnes, 

concluíram que as carnes de frango e suína são complementares.  

Tendo como base os resultados do modelo apresentados anteriormente, é possível afirmar 

que os dados relativos aos anos de 2014-2015 não sugeriram mudanças significativas no 

padrão de consumo de carnes no Brasil decorrentes da recessão econômica. Um ponto a 

ser ressaltado é que os resultados encontrados neste trabalho estão em conformidade com 

outros resultado consolidados na literatura, como os de Resende Filho et al. (2012), e 

apontam uma tendência de continuidade no padrão de consumo de carnes do período pré-

recessão.  
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5. Conclusão 

O mercado de carnes do país passou por significativas transformações nas últimas 

décadas. O aumento do consumo de carnes ocorreu concomitantemente às modificações 

de variáveis que afetam o consumo, como o preço e a renda, visto que o preço real das 

carnes no país diminuiu ao longo dos últimos anos, assim como a renda dos brasileiros 

aumentou. A mudança do cenário das carnes no país fez-se responsável pela triplicação 

do consumo de carne dos anos 1970 aos anos 2015. 

Este trabalho buscou estimar a demanda pelas carnes bovina, suína e de frango no Brasil 

entre 1970 e 2015 e suas respectivas elasticidades-preço da demanda, elasticidades renda 

e elasticidades-preço cruzadas da demanda.  

As estimativas das elasticidades renda indicam que as carnes bovina, suína e de frango 

são bens normais, sendo que a carne de frango é a mais elástica em relação à renda e o 

consumo de carne bovina é menos elástico em resposta a variações na renda.  

Quanto à elasticidade-preço da demanda, conclui-se que as carnes suína e de frango tem 

elasticidade-preço da demanda próximas à unidade e que a demanda por carne bovina é 

a menos sensível a variações no próprio preço.  

As elasticidades-preços cruzadas da demanda indicam que a carne de frango é substituta 

para a carne suína e para a carne bovina. Variações no preço da carne de frango impactam 

significativamente o consumo das carnes bovina e suína. Por outro lado, as carnes bovina 

e suína são complementares, porém essa relação é relativamente mais fraca que a anterior. 

Ainda assim, variações no preço da carne bovina afetam mais o consumo de carne suína 

do que o contrário. 
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ANEXO 

Tabela 8. Teste de raiz unitária para as séries em nível. 
 

PP Ordem de Integração 
Carne Bovina -2.276 I(1) 
Carne Suína -3.2179 I(1) 

Carne de Frango -1.7245 I(1) 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Tabela 9. Teste de raiz unitária para as séries em primeira diferença. 
 

PP Ordem de Integração 
Carne Bovina -6.1116 I(0) 
Carne Suína -8.8205 I(0) 

Carne de Frango -8.2439 I(0) 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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INTERNATIONAL COMPETITIVENESS AND DETERMINANTS OF 
COFFEE EXPORTS IN BRAZIL AND COLOMBIA  

NATALIYA DIMITROVA POPOVA1, GERALDO COSTA JUNIOR2, BEATRIZ 
FERREIRA3, JOÃO GOMES MARTINES FILHO4 

Abstract 

Coffee is a traditional agricultural commodity in Brazil and Colombia. Brazil is the main 
coffee producer and exporter in the world and Colombia is the third largest producer and 
exporter, having 22% of its agricultural GDP represented by this commodity. In spite of its 
importance in the agricultural sectors in both countries, the structure of production and 
exportation of Brazilian and Colombian coffee is profoundly different. This difference is 
reflected on the international market, with direct consequences on the competitiveness and 
on the exported quantities of coffee by these two countries. The goal of this paper is to 
analyze the international competitiveness and the determinants of coffee exports, domestic 
producer price and production in Brazil and Colombia. To measure the competitiveness of 
coffee, the Revealed Comparative Advantage (RCA) model was applied. The determinants 
of exports, domestic price and production were analyzed through three multiple regressions, 
one for each variable. The data was obtained from FAOSTAT, the International Coffee 
Organization, and World Development Indicators (WDI). We found that Colombian coffee 
is more competitive than Brazilian coffee on the international market. When it comes to the 
determinants of domestic price paid to producers, Colombian producers are less exposed to 
the fluctuations of the international coffee market, while, in Brazil, the sector is highly 
influenced by international factors. Similar conclusions were derived for the determinants of 
coffee production in the two countries. Brazilian production is highly affected by 
international factors, while in Colombia these determinants have lower impact on the 
domestic market. Given the differences in the international competitiveness of the product in 
both countries, policy alternatives for the promotion of the respective chains efficiency are 
suggested. 

Keywords: international competitiveness, export determinants, coffee production, Brazil, 
Colombia. 
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I. Introduction 

Coffee is the second most valuable primary commodity exported by developing nations and 

one of the most traded commodities in the world. Although it is widely agreed that the 

international trade of coffee is extremely relevant, the immense differences between the 

production structures among the largest producers and exporters – which could explain the 

intricacies of this market - are often neglected by the literature. These differences are 

reflected on the international market, with direct consequences on the competitiveness and 

on the exported quantities of coffee by the main exporters: Brazil, Vietnam and Colombia, 

respectively.  

Despite Brazil’s role as the major player in the coffee trade, Colombia presents a much 

stronger dependency of this grain exports than the former. Due to the massive contribution 

to the agriculture sector and to the economy as a whole, coffee has been described as the 

driving force of Colombia’s economy (Junguito & Pizanno, 1993). This product remains the 

country’s most important agricultural export crop, accounting for approximately 29% of total 

agricultural export earnings (Faostat, 2015). Beside its contribution to Colombia’s balance 

of payments, coffee has been and continues to be a major source of income to over 560,000 

families in the rural sector and about 2 million indirect jobs throughout the value chain – 

marketing, threshing, transportation, industrialization and exportation (Hochschild et al., 

2013).  

The geographic conditions of Colombia’s coffee growing zones – including the altitude, 

temperature and climate - make it suitable for producing high quality brew. The vast majority 

of the nation’s coffee is grown under shade, whilst in Brazil most of the coffee is grown in 

full sun. Beyond the geographic characteristics, the structure of the farms and the harvesting 

techniques differ broadly in these two countries. Colombian coffee production is essentially 

a family-run operation – the average size of the farms is around five acres. The selective 

harvesting is carried out by small-scale farmers, in a hand picking process that makes it 

possible to select only the mature coffee cherries. The post-harvesting includes washing and 

drying the grains. These factors lead to the production of a coffee known worldwide as a top-
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quality one, described in the beverage as mild, of a clean cup, with a medium to high acidity 

and body, and a pronounced and complete aroma (Café de Colombia, 2016).   

Colombia’s excellent quality brew has paired with an aggressive marketing campaign by the 

National Federation of Coffee Growers (Fedecafé), which has worked since 1927 to bring 

Colombia’s coffee sector to the forefront of international attention. This federation represents 

the nation’s coffee producers and has been responsible for organizing the sector and creating 

a strong brand to identify the national product. One of the functions of Fedecafé is to 

guarantee purchase of green coffee, but farmers are under no obligation to sell to them. It is 

extremely important to ensure the small-scale farmers a price to at least reimburse the costs 

of this demanding production process. Moreover, Fedecafé was responsible for 

approximately 22% of the total revenue generated by Colombia’s total coffee export in 2015 

(Fedecafé, 2016).  

The high quality of Colombian coffee associated with the strong brand created by Fedecafé 

make the bag of coffee produced in this country more expensive than the Brazilian one. This 

premium price paid is due to the type of bean that is cultivated, the harvesting method and 

the way it is processed. In Brazil there is an expressive production of Robusta – a type of 

coffee that is sold at a lower price – whilst in Colombia, 100% of the coffee produced is 

Arabica (National Coffee Association USA, 2016).  

In spite of the importance of understanding the main differences between the two countries 

and the determinants of the competitiveness for both, very few empirical studies have tackled 

this subject. This paper provides an empirical approach on this topic using two methods: the 

calculation of the well-known Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) index 

and the estimation of three multiple regressions to analyze the determinants of quantity 

exported, domestic price and production of coffee. It is important to highlight that the 

differences in the structure of production between the two countries of interest will be taken 

into account throughout this paper.  

The paper is structured as follows: section II briefly reviews the literature about comparative 

advantages and the determinants of exports in developing countries; section III presents the 
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methodology in which the present study is embedded; section IV highlights the results; and 

section V presents the conclusions.  

II. Literature Review 

The concept of comparative advantage (CA) is a pillar of modern economic theory and traces 

back to the works of Adam Smith and D. Ricardo in the 18th and 19th centuries. Smith 

advocated that free trade and not mercantilist policies of protection would be the way to 

achieve production efficiency at a global level. Ricardo refined the concept of comparative 

advantage in global trade, affirming that it is both necessary and sufficient for a nation to 

completely specialize in a specific commodity in terms of labor hours used per unit of output 

(Sen, 2010). 

Developments in International trade theory in the 20th century followed with the Heckscher-

Ohlin model, which states that a country will export commodities that are relatively intensive 

in the factor with which the country is relatively well endowed. Attempts to empirically 

measure comparative advantage across nations started being made, but since that assumption 

of autarky, in which the comparative advantage theory was conceived, could not be held, a 

simplified method to capture CA became necessary. In this context, Balassa (1965) 

introduced the concept of Revealed Comparative Advantage (RCA), allowing the estimation 

of revealed comparative advantage for a specific commodity in a specific country.  

Balassa & Noland (1989) estimated the RCA for the United States and Japan for a group of 

primary and manufactured products in the period 1967-83; Ishchukova & Smutka (2013) 

analyzed the competitiveness of Russia’s agricultural exports; Rifin (2013) examined 

Indonesia’s cocoa beans exports; Carvalho et al. (2009) analyzed the competitiveness of 

Brazilian exports of wood pulp; Silva et al. (2014) estimated the Symmetric RCA for 

Brazilian sugar and soybean oil exports.  

1.  Determinants of Exports 

There is a wide range of studies dedicated to the analysis of the determinants of exports in 

developing countries. In Ghana, the determinants of fresh pineapple exports were examined 

by Boansi et al. (2014) and the determinants of cocoa exports by Boansi (2013). In Ethiopia, 
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Allaro (2011) analyzed oilseed exports and Boansi & Crentsil (2013) - the determinants of 

coffee exports. Abolagba et al. (2010) and Ndubuto et al. (2010) studied the factors that 

determine Nigeria’s exports of cocoa and rubber and cocoa, respectively. In Asia, Kumar & 

Rai (2007) analyzed the determinants of Indian tomato exports; Arifin (2013) focused on the 

competitiveness of coffee, cocoa, tea, cashew and mango exports in Indonesia; and 

Imamverdiyev et al. (2015) studied the determinants of trade duration of Kazakhstan’s wheat 

exports. 

The majority of works reviewed in this section found a significant and positive association 

between level of production and exports (Abolagba et al., 2010; Ndubuto et al., 2010; Allaro, 

2011; Boansi, 2013; Boansi et al., 2014; Imamverdiyev et al., 2015) and between domestic 

producer prices and exports (Gbetnkom & Khan, 2002; Boansi & Crentsil, 2013; Boansi, 

2013; Abolagba et al., 2010; Imamverdiyev et al., 2015). Regarding the relation between 

export price and exports, it was found to be significant and positive only for the case of 

bananas in Cameroon. For all other works, the price paid to producers was more relevant 

than the export price. The world price to domestic producer price ratio also had a positive 

association with exports in the case of coffee in Ethiopia (Boansi & Crentsil, 2013) and of 

cocoa in Ghana (Boansi, 2013). Kumar & Rai (2007) found a positive relation between the 

domestic to international export prices ratio and exports for tomatoes in India. 

The relation between exchange rate and exports has been found dubious. In some studies, 

exchange rate was found to have a positive association with exports, as in the case of oilseed 

exports in Ethiopia (Allaro, 2011), coffee exports in Ethiopia (Boansi & Crentsil, 2013), 

cocoa in Ghana (Boansi, 2013), cucumber and gherkin in India (Kumar & Rai, 2007). On the 

other hand, exchange rate had a negative effect on rubber exports in Nigeria (Abolagba et al., 

2010), and on cocoa exports also in Nigeria (Ndubuto et al., 2010). Another variable with 

dubious impact on exports is foreign domestic investment (FDI). Boansi & Crentsil (2013) 

found a positive association between FDI and coffee exports in Ethiopia and Boansi et al. 

(2014) found a negative association between FDI and fresh pineapple exports in Ghana. A 

possible reason, pointed by the latter, is the tariff-jumping and domestic market capturing 

motive of majority of such investments in Ghana. 
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Concerning variables that negatively affect commodities exports, domestic consumption is 

the one that stands out in most works analyzed in this section (Kumar & Rai, 2007; Abolagba 

et al., 2010; Boansi & Crenstil, 2013; Boansi, 2013; Boansi et al., 2014). According to Boansi 

& Crenstil (2013), “the adverse effect of consumption on export could be mitigated by 

increasing production at an equal rate as or above domestic consumption”. Imamverdiyev et 

al. (2015) found a negative association between government intervention and wheat exports 

in Kazakhstan and Boansi (2013) identified the price paid to cocoa producers in Côte d’Ivoire 

to have a negative impact on Ghana’s cocoa exports. 

Regarding Brazilian studies in the field, Sereia et al. (2008) found that the Brazilian share in 

world coffee exports and the share of the State of Paraná, in particular, were negatively 

affected by the domestic price valuation policy, the global market liberalization, the 

appreciation of the national currency and the lack of government incentives towards the 

coffee industry. Padrão et al. (2010) analyzed the determinants of Minas Gerais’ coffee 

exports and found the exchange rate and export price to have a positive association with 

coffee exports. Bittencourt & Campos (2014) verified whether FDI is a determinant of 

Brazilian agricultural exports and concluded that this type of investments does not have a 

significant impact on exports. Feistel et al. (2015) examined the determinants of Brazilian 

soybean exports to China and found Chinese income to be the most relevant variable in the 

analysis. Brazilian soybean exports to China will grow as long as Chinese income grows. 

Besides that, export price had a significant and positive association with exports in the short 

run and exchange rate was not significant at all.  

There are not many studies dedicated to the analysis of the determinants of Colombia’s 

agricultural exports and we have not found any study that specifically analyzes the 

determinants of Colombia’s coffee exports. The majority of the studies focuses on 

Colombia’s manufactured exports (Roberts & Tybout, 1997; Eaton et al., 2008).  

Since coffee has played a leading role throughout Colombia’s economic history, the 

importance of the coffee sector for the Colombian economy is greater than the importance of 

the coffee sector for the Brazilian economy, which is a more diversified and industrialized 

one (Paiva, 2000). It then makes sense that most studies analyze the Colombian coffee sector 
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as decisive for the country’s macroeconomic performance (Edwards, 1986; Kamas, 1986; 

Rajo & Melo, 2003; Dube & Vargas, 2008; Miller & Urdinola, 2010; González et al., 2015).  

However, a variable that has been previously identified as an import-export determinant and 

is of great concern in the above mentioned literature is the exchange rate behavior in the 

Colombian economy (Edwards, 1986; Kamas, 1986; Raju & Melo, 2003; González et al., 

2015)  

Furthermore, Leite (2008) verified whether the participation in the EU GSP program boosted 

Colombia’s exports or not and concluded that this program had no effect whatsoever in 

extending Colombia’s agricultural exports to the European Union. 

III. Methodology and Data 

1. Revealed Comparative Advantage (RCA) and Revealed Symmetric 

Comparative Advantage (RSCA) 

A common measure of international competitiveness used in the empirical literature is the 

introduced by Balassa (1965) Revealed Comparative Advantage (RCA) index. This measure 

shows the country’s export potential of a particular product relative to a world-wide norm.  

The RCA index is calculated on the basis of past trade data in the following way: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗

⁄       (1) 

where 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 is the value of exports of product j by country i, 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 is the value of total agricultural 

exports of country i, 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 is the value of world exports of product j, and 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 is the value of 

total world agricultural exports. If the calculated value of the RCA index is greater than one, 

then the country is considered to have a comparative advantage in the export of the particular 

product. A comparative disadvantage is identified when the value of the index is less than 

one. 

The presented above RCA index has a major disadvantage when it comes to comparing 

values across countries, since it does not consider large differences in country sizes. This 
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problem can be overcome by using the Revealed Symmetric Comparative Advantage 

(RSCA) measure, which is calculated in the following way: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1)/(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 1)   (2) 

The RSCA index ranges between -1 to +1. Values close to +1 indicate higher competitiveness 

of the country’s exports of the particular product. Values between -1 and 0 indicate 

comparative disadvantage.  

2. Export determinants  

In addition to the calculation of the indices measuring the international competitiveness of 

coffee green exports in Brazil and Colombia, the present work studies the determinants of 

exports, domestic producer price and domestic production of this product in the two 

countries, in order to identify the main differences when it comes to the key economic factors 

that play a role in the Brazilian and Colombian coffee industries. Three regression models 

are specified and estimated using the Ordinary Least Squares (OLS) methodology.  

Regression 1 – Determinants of coffee green exports: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1 +  𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽4 ln (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1
𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1

) + 𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡 +
𝛽𝛽6𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽6𝑙𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  (3) 

Regression 2 – Determinants of domestic price of coffee green paid to producers: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑊𝑊𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽4𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡 +
𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1+ 𝛽𝛽6𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  (4) 

Regression 3 – Determinants of domestic production of coffee green: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3 ln (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1
𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1

) + 𝛽𝛽4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 +  𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 (5) 

where: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡  = Quantity of coffee green exports (tonnes); 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡 = Domestic production of coffee 

green (tonnes); 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡 = Domestic prices paid to growers of Arabic coffee (USD/tonne); 𝑊𝑊𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡 

= World price (USD/tonne) - ICO composite index (a weighted average of Colombian milds, 

other milds, Brazilian naturals and Robustas); (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡

) = World price to domestic producer 

price ratio; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡 = Exchange rate (LCU/USD); 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡 = Domestic consumption of coffee 
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(tonnes); 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 = Foreign direct investment (USD at current prices and current exchange 

rates); 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐹𝐹𝑡𝑡 = Yield of coffee green (Mt/Ha); 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = Revealed Symmetric Comparative 

Advantage (index of competitiveness); 𝛽𝛽0 = Intercept; 𝛽𝛽𝑖𝑖 = Regression coefficients; 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 

Error term assumed to be i.i.d. 

The lagged variables in all three regressions were used for basically two reasons. The first 

one was to avoid the simultaneity bias, and the second one to ensure that one variable 

effectively influences the other, i.e., FDI does not affect exports instantaneously.  

The estimation of the above presented regression models tests the null hypothesis that the 

independent variables have zero effect on the dependent ones (𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 0). It is expected that 

the production and exports of coffee green in Brazil are highly influenced by international 

factors, while this is not expected to be observed for Colombia. 

3. Data Description  

The data for this study was obtained from secondary sources, which include FAOSTAT, the 

International Coffee Organization (ICO), World Development Indicators (WDI), and Index 

Mundi. In order to make the data comparable for the purposes of the study, all prices were 

converted from US cents/lb into USD/tonne, coffee consumption was transformed from 1000 

60kg bags into tonnes, and yield was turned from Hg/ha into Mt/ha. 

IV. Results 

1. RCA and RSCA 

The calculated values for the RCA and the RSCA indices show that Colombia has higher 

comparative advantage in coffee exports than Brazil, thus showing that, even though most of 

the production in Colombia is harvested by hand, the absence of technological aid in the 

country does not result in a comparative disadvantage.  

As it can be seen on Figure 1, in the beginning of the observed period, Brazil’s comparative 

advantage for coffee exports was rather high – the calculated RSCA index for 1965 is 0.8271. 

In the following years, however, this comparative advantage started decreasing and in 1977 

it reached its lowest level. This can be attributed to the drought that the country suffered in 
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the harvest year of 1976/77. After the liberalization in 1986, the comparative advantage of 

coffee exports of Brazil registered a significant increase, reaching a peak in 1991.  

After 1999, however, Brazil’s comparative advantage of coffee exports started a downward 

trend. It is important to mention that in 1999 Vietnam rose as the second largest producer of 

coffee in the world, affecting significantly international markets. Coffee from Vietnam 

became a substitute for Brazilian coffee, making the demand for the latter very elastic. 

Furthermore, after 1999, the Brazilian government introduced policies to boost domestic 

consumption, meaning that the focus of policy makers was the domestic development of the 

coffee industry, instead of improving the international competitiveness of the product. 

Colombia’s RSCA remained rather stable during the observed period – between 0.8 and 0.9, 

indicating high and constant comparative advantage for coffee exports. The lowest values of 

the calculated index for coffee exports for this country were registered in 1977, when the 

Brazilian drought affected negatively international coffee markets. Since the GATT Uruguay 

Round in 1986, the RSCA index for Colombia registered a considerable increase and 

remained higher than its levels before the liberalization. The peak of the Colombian 

competitiveness in coffee exports was reached in 1992, same as in Brazil, as a result of the 

favorable global conditions.  

Figure 1 Revealed Symmetric Comparative Advantage for coffee exports 

 

Source: Elaborated by the authors using data from FAOSTAT 
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2. Determinants of coffee green exports, domestic price paid to producers and 

production in Brazil and Colombia 

Prior to the analysis, all data series (in log form) were tested for the existence of a unit root, 

using the Augmented Dickey-Fuller test for stationarity. The results of the performed ADF 

test for stationarity show that all variables except the exchange rate are non-stationary at 

level, but stationary at first difference (integrated of order I). The exchange rate variable was 

found to be I(2), i.e. stationary in second difference. Thus, the first difference of the exchange 

rate (ΔlnEXRt)  was used in the estimation of the three regression models.  

2.1 Determinants of coffee green exports in Brazil and Colombia  

The volume of Brazilian coffee green exports was found to be determined by the lagged 

domestic price of coffee paid to producers and the domestic consumption of coffee in the 

same period (see Table 1). The other variables were not found to have any significant impact. 

The intercept term is statistically significant with a positive effect on the exported volume, 

which shows that Brazil will continue increasing its coffee exports even if all of the examined 

variables remain unchanged.  

The estimated coefficient for the lagged domestic price paid to producers has a negative sign 

and implies that the volume of coffee exports in period t decreases by 0.217% for a unit 

increase in the domestic price in period t-1. This result indicates that higher domestic prices 

of coffee act as a motivation for producers to sell their production domestically instead of 

internationally, thus leading to lower volumes of coffee exported. 

The domestic consumption coefficient being positive indicates that there is no competition 

between coffee exports and domestic consumption of coffee in Brazil, which is justifiable 

due to the fact that the country is the largest coffee producer in the world. Furthermore, Brazil 

has historically been an important coffee supplier to the world and this condition begets a 

modern and export-led coffee sector. In some countries such as Ethiopia, the coffee output is 

not sufficient to supply both domestic and international markets, which eventually results in 

a negative effect of domestic consumption on exports (Boansi & Crenstil 2013). The same is 
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observed for cocoa and fresh pineapple in Ghana (Boansi, 2013; Boansi et al., 2014), and for 

rubber and cocoa in Nigeria (Abolagba et al., 2010).  

Moreover, for Brazil, a unit increase in domestic consumption of coffee leads to 0.805% 

increase in the volume of coffee exports. This result also makes sense considering the 

importance of Brazil when it comes to domestic coffee consumption. The country is the major 

consumer of this commodity among the coffee producing economies and the second largest 

consumer worldwide, meaning that its domestic market can be considered as an indicator for 

global trends in coffee consumption.  

Table 1 Determinants of coffee green exports in Brazil and Colombia (EXP) 

Variables Coefficients 
BR 

Standard 
Error BR 

t-statistic 
BR 

Coefficients 
COL 

Standard 
Error COL 

t-statistic 
COL 

Intercept 3.08405 1.827375 1.69* 0.354946 2.437129 0.15 
ln𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐭𝐭−𝟏𝟏 -0.0777192 0.1691003 -0.46 0.2102823 0.172949 1.22 
ln𝐄𝐄𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.1219006 0.0951776 1.28 0.5313356 0.1823136 2.91*** 
ln𝐃𝐃𝐄𝐄𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏 -0.2171612 0.0713439 -3.04*** -0.0330263 0.0733782 -0.45 
ln(𝐖𝐖𝐄𝐄𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏

𝐃𝐃𝐄𝐄𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏
) 0.0195134 0.123265 0.16 -0.0403924 0.1214732 -0.33 

Δln𝐄𝐄𝐄𝐄𝐏𝐏𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.0243971 0.0347512 0.70 0.1548417 0.2897861 0.53 
ln𝐂𝐂𝐏𝐏𝐂𝐂𝐭𝐭 0.8055514 0.2407452 3.35*** 0.2356278 0.216156 1.09 
ln𝐅𝐅𝐃𝐃𝐅𝐅𝐭𝐭 0.0395825 0.0391019 1.01 0.0257391 0.0257529 1.00 
Adj. R2 0.7318   Adj. R2 0.6582  
F-statistic 18.93   F-statistic 12.83  
Prob. (F-
statistic) 

0.0000   Prob. (F-
statistic) 

0.0000  

Durbin-Wat 
stat 

2.1797   Durbin-Wat 
stat 

1.696437  

B-G LM, F-
stat 

0.1817   B-G LM, F-
stat 

0.2028  

ARCH-test, 
F-stat 

0.0467   ARCH-test, 
F-stat 

0.7858  

*** 1%, ** 5%, * 10% Source: Results of the research 

The results of the estimation of the regression for coffee exports for Colombia (see Table 1) 

show that the only variable that has a significant impact on the volume of coffee exported is 

the lagged domestic production. All the other variables were not found statistically 

significant, including the constant term, which means that without a significant change in the 

independent variables, the volume of coffee exports from Colombia will remain unchanged.  

A unit increase in domestic production in time t-1 leads to a 0.531% increase in Colombian 

coffee exports, indicating that more coffee available leads to higher exported volumes. This 
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result can be explained by the fact that Colombia is not a major consumer of this commodity 

and its domestic market tends not to absorb the increase of the production.  

The positive association between domestic production and exports is well defined in the 

literature, having been observed in many commodities exporting countries, such as the case 

of fresh pineapples (Boansi et al., 2014) and cocoa (Boansi, 2013) in Ghana, oilseeds in 

Ethiopia (Allaro 2011), rubber and cocoa in Nigeria (Abolagba et al., 2010), wheat in 

Kazakhstan (Imamverdiyev et al., 2015). 

2.2 Determinants of coffee price paid to producers in Brazil and Colombia  

The coffee price paid to producers in Brazil was found to be significantly dependent on its 

lagged value, the current world price of coffee, the lagged value of coffee exports and the 

current domestic production (see Table 2). The intercept is significant at the 1% level and 

has a negative sign, which implies that even if all variables are kept constant, Brazilian 

domestic coffee price paid to producers will tend to decrease. 

A unit increase in the domestic producer price of coffee in Brazil at time t-1 leads to a 0.576% 

increase in the current price, and a unit increase in the current international price indicator of 

coffee leads to a 0.582% increase in the domestic producer price. Thus, the two prices have 

a relatively equal impact on the Brazilian price of coffee paid to producers at time t, indicating 

that the national coffee market is equally influenced by domestic and international price 

fluctuations.  

Domestic price of coffee paid to producers in Brazil was found to increase by 0.703% as a 

result of a unit increase in coffee exports at time t-1. Higher volume of exports implies less 

domestic supply of the product, which causes higher domestic prices. Increase in domestic 

supply of coffee, on the other hand, leads to a fall in the domestic producer price by 0.352%. 

This effects, however, remains lower than the effect of coffee exports, which reveals the high 

dependence of the Brazilian coffee market on international trade. 

The obtained results for the Colombian coffee price paid to producers reveal that the lagged 

value of the domestic price, the current world price, the current COP/USD exchange rate, the 

volume of exports in the previous period and the current domestic production of coffee have 
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a significant impact on the domestic producer price of this product (see Table 2). The 

intercept was not found to be statistically significant, which indicates that when all other 

variables remain constant, the domestic producer price does not change significantly, either.  

Table 2 Determinants of coffee price paid to producers in Brazil and Colombia (DPr) 

Variables Coefficients 
BR 

Standard 
Error BR 

t-statistic 
BR 

Coefficients 
COL 

Standard 
Error COL 

t-statistic 
COL 

Intercept -7.321942 1.962282 -3.73*** -1.410357 1.71289 -0.82 
ln𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.5760644 0.1136661 5.07*** 0.6144454 0.0506878 12.12*** 
ln𝐖𝐖𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭 0.5826761 0.1175861 4.96*** 0.3880286 0.0534992 7.25*** 
Δln𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐭𝐭 0.0369929 0.0452562 0.82 -0.7769524 0.253813 -3.06*** 
ln𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.0927823 0.3385747 0.27 -0.023338 0.2007143 -0.12 
ln𝐄𝐄𝐄𝐄𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.7035735 0.2438227 2.89*** 0.3973983 0.0998982 3.98*** 
ln𝐃𝐃𝐄𝐄𝐂𝐂𝐭𝐭 -0.3526343 0.1148353 -3.07*** -0.2682006 0.1327634 -2.02** 
Adj. R2 0.9047   Adj. R2 0.9491  
F-statistic 75.37   F-statistic 147.17  
Prob. (F-
statistic) 

0.0000   Prob. (F-
statistic) 

0.0000  

Durbin-Wat 
stat 

1.389854   Durbin-Wat 
stat 

1.841966  

B-G LM, F-
stat 

0.0172   B-G LM, F-
stat 

0.5926  

ARCH-test, 
F-stat 

0.9203   ARCH-test, F-
stat 

0.5012  

*** 1%, ** 5%, * 10% Source: Results of the research 

A unit increase in the domestic producer price of coffee at period t-1 leads to 0.614% increase 

in the current domestic producer price, while the current world price of coffee has a lower 

impact – a unit increase in the ICO price indicator causes a 0.388% change in the current 

producer price of coffee in Colombia. Therefore, Colombian producers are less exposed to 

fluctuations of the world price of coffee if compared to Brazilian producers. One possible 

reason for this is the work carried out by Fedecafé, which acts as a nationwide cooperative 

system and an intermediate between the coffee producers and the international market. A 

similar structure does not exist in Brazil, where coffee producers are more atomized and can 

rely on a modern commercial structure, allowing them to sell their production directly to the 

foreign clients. 

Furthermore, the Colombian producer price of coffee is influenced by changes in the 

exchange rate, while this variable was not found to have a significant impact on the domestic 

producer price in Brazil. A unit increase in the COP/USD exchange rate leads to 0.776% 
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decrease in the Colombian domestic price of coffee. This result is in accordance with what 

has been found in the literature, though the relation between exchange rate and coffee price 

in Colombia can be quite complex. In countries heavily dependent on commodities exports, 

which is the case of coffee in Colombia, changes in coffee export prices usually have an 

important effect on exchange rate behavior (Edwards, 1986; González et al., 2015) and vice 

versa. Besides, some authors have identified a Dutch disease problem in Colombia caused 

by a spike in coffee prices (Kamas, 1986; Raju & Melo, 2003).  

An increase in lagged coffee exports from Colombia leads to a 0.397% increase in the 

domestic producer price – an effect much smaller than the effect of exports on the domestic 

price in Brazil. This result suggests that the transition between the domestic and external 

sectors is smoother in Colombia than it is in Brazil, what may be due to the presence of the 

National Federation of Coffee Growers in Colombia. Moreover, higher production in 

Colombia implies a 0.268% lower domestic producer price, indicating a negative relationship 

between supply and domestic price, as was also observed in Brazil.  

2.3 Determinants of coffee green production in Brazil and Colombia 

When it comes to the determinants of coffee green production in Brazil, the results reported 

in Table 3 show that the current yield of production, the lagged ratio of world to domestic 

coffee price and the current comparative advantage of the country measured by the RSCA 

index have a statistically significant impact. The intercept is significant at 1% level and has 

a high and positive value, which implies that Brazilian coffee production will continue to 

increase, even if all variables remain constant. 

A unit increase in the yield of production leads to 1.144% increase in the volume of coffee 

green production in Brazil. This result has an important implication for coffee producers, 

showing that an increase in the yield of coffee can considerably improve the level of their 

production.  

The lagged ratio of the world to the domestic coffee price has a small but significant and 

positive impact on domestic production – a unit increase in this ratio leads to 0.318% increase 

in the produced volume of coffee in Brazil. Although farmers usually suffer from the increase 



2076    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

16 
 

in this ratio and a positive response of the production is not expected under normal 

circumstances, as indicated by Boansi & Crentsil (2013), the obtained results point towards 

a high dependence of coffee producers on production and sales.  

The index of competitiveness for Brazilian coffee exports plays a significant role in the 

determination of the volume of coffee green produced domestically – a unit increase in the 

current RSCA index leads to 0.930% increase in domestic production. This result is relevant 

for both coffee producers and policy makers in Brazil, showing that improving the 

competitiveness of the country in coffee exports has highly positive effects on domestic 

production, and providing further evidence on the international dependence of the Brazilian 

coffee industry. 

Table 3 Determinants of coffee green production in Brazil and Colombia (PRO) 

Variables Coefficients 
BR 

Standard 
Error BR 

t-statistic 
BR 

Coefficients 
COL 

Standard 
Error COL 

t-statistic 
COL  

Intercept 13.46993 0.9981587 13.49*** 9.652942 1.003003 9.62*** 
ln𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐭𝐭 1.144969 0.0784006 14.60*** 0.9123443 0.0943476 9.67*** 
ln𝐘𝐘𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.0845783 0.0644344 1.31 0.0307733 0.0242722 1.27 
ln(𝐖𝐖𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏

𝐘𝐘𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭−𝟏𝟏
) 0.3181366 0.0945383 3.37*** 0.34361 0.0602104 5.71*** 

ln𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐭𝐭 0.9300604 0.4370425 2.13** 0.9376987 0.7000837 1.34 
ln𝐃𝐃𝐑𝐑𝐏𝐏𝐭𝐭−𝟏𝟏 0.057812 0.0595098 0.97 0.2820865 0.0739677 3.81*** 
Adj. R2 0.8784   Adj. R2 0.8768  
F-statistic 68.93   F-statistic 67.89  
Prob. (F-
statistic) 

0.0000   Prob. (F-
statistic) 

0.0000  

Durbin-
Wat stat 

1.441499   Durbin-Wat 
stat 

1.251786  

B-G LM, F-
stat 

0.0130   B-G LM, F-
stat 

0.0057  

ARCH-test, 
F-stat 

0.9139   ARCH-test, 
F-stat 

0.9219  

*** 1%, ** 5%, * 10% Source: Results of the research 

For Colombia, the domestic production of coffee is significantly influenced by the yield of 

production, the lagged value of the world to domestic price ratio and the lagged value of 

domestic coffee production (see Table 3). The intercept is significant at 1% level, as in the 

case of Brazil, meaning that coffee production will go on increasing even if all independent 

variables remain constant.  
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A unit increase in the yield of coffee in Colombia leads to 0.912% increase in the domestic 

production, which indicates the importance of this variable – a result in line with what was 

observed in Brazil. It is worth noting, however, that the yield coefficient is higher for Brazil 

(1.14%) than it is for Colombia, what suggests that the Brazilian coffee production is more 

subject to positive productivity shocks, benefits from a more intensive use of machinery and 

from technological and scientific improvements.  

The world to domestic coffee price ratio has a positive impact on the Colombian production 

as well, implying high dependence of coffee producers on production and sales of this crop.  

Unlike Brazilian coffee green production, the domestic supply in Colombia is not 

significantly affected by the level of the country’s international competitiveness of coffee 

exports. The RSCA index was found to be statistically insignificant. This result provides 

additional evidence that the Colombian domestic market is not that highly determined by 

external variables, while the Brazilian coffee industry depends considerably on international 

determinants. This conclusion is further supported by the statistical significance of the 

coefficient for the lagged value of the domestic coffee production in Colombia, which was 

not found to be significant in the case of Brazil.  

V. Conclusion 

The present work analyzed the international competitiveness of coffee for Brazil and 

Colombia, as well as the determinants of exports, domestic producer price and production of 

this commodity in the two countries.  

The obtained results are in line with the existing differences of the coffee sectors in the two 

examined countries. The calculated values of the RCA and RSCA indices show that 

Colombia has a higher comparative advantage in coffee exports. The performed analysis, 

however, points towards the importance of the quality of the exported product, indicating 

that the existence of a strong brand, as is the case of Colombia, plays a significant role when 

it comes to international competitiveness of exports.  

The results of the estimated regressions for coffee exports show that, in Brazil, domestic 

consumption does not compete with exports, while, in Colombia, the production is the main 
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determinant of the exported volume of this commodity. When it comes to the domestic price 

paid to producers, the estimated results indicate that Colombian producers are less exposed 

to the fluctuations of the international coffee market, while, in Brazil, the sector is highly 

influenced by international factors. This can be explained by the existence of Fedecafé in 

Colombia, which provides protection for domestic producers. Similar conclusions were 

derived for the determinants of coffee production in the two countries - Brazilian production 

is highly affected by international factors, while in Colombia these determinants have lower 

impact on the domestic market.  

The performed comparative analysis between Brazil and Colombia provide important 

implications for policy makers. The Brazilian coffee industry might benefit from investment 

in the quality of the grains, so that the product becomes more competitive internationally and 

able to respond to the higher standards of foreign consumers, whose preference for natural 

and organic products has increased significantly in the recent years (Sereia et al., 2008). For 

Colombia, the government should continue supporting farmers through the Fedecafé and, in 

addition, should invest in increasing the productivity of coffee, since the yield was found to 

have a significant impact on domestic production, which, in turn, is the main driver of 

Colombian coffee exports. 
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RESUMO: A agropecuária brasileira experimentou nas últimas décadas elevados ganhos 
de produtividade – fato amplamente relatado na literatura econômica nacional sobre o 
tema – que permitiram um amplo processo de liberação de mão de obra para as atividades 
urbanas e, especialmente, para o setor de serviços. O presente trabalho teve, dessa forma, 
dois objetivos, constituindo-se o primeiro da implementação de um modelo dinâmico de 
equilíbrio geral ajustado para refletir o padrão de mudança estrutural observado no Brasil 
no período entre 1981 e 2013. O segundo objetivo foi a utilização do modelo calibrado 
para examinar o cenário alternativo em que a produtividade agropecuária teria a mesma 
evolução observada para a economia brasileira, avaliando sua implicações sobre as 
participações de três setores (agropecuária, indústria e serviços) no valor adicionado total 
a preços correntes, e no emprego. Especificamente, o modelo utilizado tem como 
mecanismo para a ocorrência de mudança estrutural o crescimento diferenciado da 
produtividade total dos fatores (PTF) em cada um dos três setores da economia, 
diferenciando-se, portanto, da abordagem que atribui este processo à presença de 
diferentes elasticidade-renda no consumo dos bens produzidos por parte de cada setor. O 
modelo base incorporou as séries de crescimento das PTFs dos três setores, obtidas por 
resíduo, reproduzindo de maneira adequada o nível e, principalmente, a tendência das 
participações no valor adicionado. A simulação sugeriu que em um cenário de baixo 
crescimento da produtividade agropecuária, a mão de obra do setor não teria sido liberada 
na magnitude em que efetivamente ocorreu, conservando sua participação no emprego e 
no valor adicionado às custas do setor de serviços que haveria, então, passado por um 
crescimento menor do que o observado de suas participações no valor adicionado e no 
emprego da economia brasileira. 

Palavras-chave: Agropecuária. Mudança estrutural. Produtividade total dos fatores. 

 

1 Introdução 

Mesmo após passar por um conjunto de reformas econômicas e institucionais 

visando a promoção da estabilidade monetária, e caracterizadas pela abertura econômica, 

privatização e desregulamentação, a economia brasileira apresentou taxas de crescimento 
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econômico relativamente baixas. O lento crescimento da produtividade total dos fatores 

(PTF) tem sido identificado como um dos entraves para o maior crescimento da economia 

brasileira (Barbosa Filho et al., 2010). 

Por outro lado, o produto agropecuário tem crescido a taxas elevadas desde 1975. 

Segundo as estimativas de Gasques et al. (2015), o produto agropecuário cresceu em média 

3,83% a.a. de 1975 a 2014, enquanto a PTF do setor teve um crescimento médio anual de 

3,53. Pode-se afirmar, então, que há evidência de que o crescimento do valor adicionado 

da agropecuária brasileira, em grande medida, mimetiza a dinâmica de sua produtividade. 

Além disso, ao viabilizar o aumento da produção, os ganhos de produtividade permitiram 

ampla liberação de mão de obra para atividades alternativas.  

Dessa forma, a agropecuária, que chegou a empregar aproximadamente dois 

terços da força de trabalho em 1950, foi responsável por menos de 20% do emprego total 

na década de 2000 (Timmer et al., 2014). Esta realocação de recursos entre os setores 

agropecuário, industrial e de serviços ao longo do desenvolvimento econômico – 

conhecida como mudança ou transformação estrutural – também é percebida na 

composição do PIB corrente, medido a custo de fatores. Assim, embora a agropecuária 

tenha consolidado um padrão de elevado crescimento, a redução de sua importância no 

emprego foi acompanhada pela diminuição aproximadamente à metade de sua participação 

no valor adicionado total a preços correntes; de 11,6% em 1970, para apenas 5,7% em 2013. 

Indaga-se se, no caso brasileiro, de que forma o crescimento distinto da produtividade da 

agropecuária teria contribuído para a dinâmica das participações dos três grandes setores 

no emprego e no valor adicionado total. Esta é uma análise bastante presente na literatura, 

e abordada por diversos autores como, por exemplo, Lewis (1954), Rostow (1974) e 

Matsuyama (1992), segundo os quais o crescimento da produtividade agrícola é condição 

necessária à realocação da mão de obra para atividades tipicamente urbanas. 

O presente artigo pretendeu implementar um modelo dinâmico de equilíbrio geral 

com três setores que refletisse o processo de mudança estrutural experimentado pela 

economia brasileira no período entre 1981 e 2013. A relevância do tema pode ser 

identificada pela possibilidade de os ganhos de produtividade agrícola, ao impelirem o 

processo de mudança estrutural, serem determinantes do nível de renda dos países e, 

também, do gap de renda existente entre os mesmos (Gollin et al., 2002). 
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 Um modelo desenvolvido por Verma (2012) é empregado neste artigo com 

modificações realizadas a partir do modelo teórico de Herrendorf et al. (2013). Em sua 

estrutura, o mecanismo de mudança estrutural ocorre da seguinte forma: em um cenário 

de baixa elasticidade de substituição no consumo dos bens produzidos pelos setores, 

aquele setor com menor ganho de produtividade aumentará a sua participação no 

emprego, a fim de atender à demanda por seu bem. Esse cenário está em acordo com o 

aumento da importância do setor de serviços na economia brasileira, em perspectiva 

semelhante à de Baumol (1967). Esta abordagem difere, ainda daquela que considera as 

elasticidades-renda da demanda determinantes da mudança estrutural 

 

2 As produtividades totais dos fatores setoriais 

Para obter a estimativa das séries do crescimento da produtividade total dos fatores 

(PTF) dos três setores da economia brasileira, realizou-se a decomposição do 

crescimento, seguindo os conceitos de Solow (1957). Admitindo uma economia com três 

setores, quais sejam agricultura (𝑎𝑎), indústria (𝑖𝑖) e serviços (𝑠𝑠), para cada setor 𝑗𝑗 ∈

{𝑎𝑎, 𝑖𝑖, 𝑠𝑠}, em cada período 𝑡𝑡, tem-se a função de produção 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑣𝑣𝑗𝑗𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗

𝛾𝛾𝑗𝑗𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗
1−𝑣𝑣𝑗𝑗−𝛾𝛾𝑗𝑗, onde  

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 é o produto, 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 é a produtividade total dos fatores, 𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗 é o estoque de capital, 𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 é o 

fator terra, e 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗 é a quantidade de trabalho, com todos os fatores mensurados em termos 

de sua efetiva utilização. Os parâmetros 𝑣𝑣𝑗𝑗 e 𝛾𝛾𝑗𝑗 são, respectivamente, as participações do 

capital e da terra na renda gerada no setor 𝑗𝑗 – sendo a participação da terra fixada em zero 

nos setores industrial e de serviços. Isto posto, pode-se obter a taxa de crescimento da 

PTF setorial por resíduo, conforme: 
𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐴𝐴𝑗𝑗−1
𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗−1

=
𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗−1

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗−1
− 𝑣𝑣𝑗𝑗

𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗−1
𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗−1

− 𝛾𝛾𝑗𝑗
𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗−1

𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗−1
− (1 − 𝑣𝑣𝑗𝑗 − 𝛾𝛾𝑗𝑗)

𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗−1
𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗−1

 

A medida do produto considerada foi o valor adicionado a preços constantes de 

cada setor, obtido diretamente do Ipeadata (IPEA, 2015). Para o estoque de capital, 

escolheu-se como proxy o consumo total de energia em toneladas equivalentes de petróleo 

por setor (excluindo-se o consumo residencial) do Balanço Energético Nacional da 

Empresa de Pesquisa Energética (2015) considerando-se os argumentos de Bitzer & Gören 

(2013), dentre os quais o fato de a energia ser um bem homogêneo e uma medida de fluxo.  

A série do fator trabalho utilizada foi o total de pessoas ocupadas por setor, obtida 

de diversos anos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 
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2015), e submetida à compatibilização proposta por Barbosa Filho & Pessôa (2014). Nos 

anos em que a PNAD não foi realizada, optou-se por uma interpolação simples dos dados. 

Os indivíduos que trabalhavam na construção civil foram considerados como fator trabalho 

no setor industrial. A distribuição da mão de obra resultante é semelhante àquela da base 

de dados de Timmer et al. (2014). No caso do fator terra, optou-se por empregar a série de 

área plantada de grãos calculada pela Companhia Nacional de Abastecimento, e 

disponibilizada na base de dados Ipeadata (IPEA, 2015). 

 

2.1 A evolução da PTF da agropecuária 

Conforme figura 1, a decomposição do crescimento do setor agropecuário mostra 

um elevado crescimento da produtividade total dos fatores auferido pelo setor. Tomando 

como base o ano de 1981 (ou seja, 1981 = 100), obteve-se o valor de 191 para o índice 

referente ao ano de 2013, o que corresponde a uma taxa média simples de crescimento de 

2,1% a.a., aproximadamente.  

 
Figura 1 – Evolução da produtividade total dos fatores da agropecuária brasileira entre 

1981 e 2013 - Índice (1981 = 100). 
Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa 

As razões remontam ao período anterior ao de análise, em que se destacam o 

aumento do financiamento à modernização da produção no setor, via aquisição de tratores 

a partir da década de 1950, a substituição do petróleo pelo álcool (Lucena & Souza, 2001), 

a criação da EMBRAPA, e a intensificação do uso de fertilizantes (Gasques et al., 2012; 

Gasques & Villa Verde, 1990), os três últimos na década de 1970. 

Na década de 1980, mesmo em face de desequilíbrios macroeconômicos e redução 

da capacidade de financiamento por parte do governo brasileiro (Gasques & Villa Verde, 

1990), observou-se a manutenção das aquisições de maquinário agrícola, e do 
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crescimento do uso de fertilizantes, garantindo ganhos contínuos de produtividade e 

consequente sustentação do crescimento do setor. Segundo Gasques & Villa Verde 

(1990), naquela década, maturavam os resultados dos esforços de pesquisa por parte da 

EMBRAPA, criada em 1973, e que tiveram impactos, inicialmente, na produção 

agropecuária no Centro-Oeste e Nordeste brasileiros.  

Na década de 1990, segundo Homem de Melo (1999), com a implementação do 

Plano Real, ocorreu forte elevação das taxas de juros e valorização cambial, por um lado, 

reduzindo a rentabilidade do setor e aumentando a importação de produtos agrícolas; mas, 

por outro lado, garantindo o acesso a bens de capital e insumos a preços baixos, favorecendo 

os ganhos de produtividade pelo maior acesso a insumos importados, e pela geração de 

tecnologia em resposta à conjuntura que exigia melhorias na alocação de recursos (Homem 

de Melo, 1999). Nos anos 2000, a produtividade da agropecuária se beneficiou dos avanços 

na educação do pessoal ocupado no campo, e consequente melhoria da administração rural, 

a tendência de substituição de tratores de menor por aqueles de maior potência, além de 

desenvolvimentos científicos que elevaram a produtividade da terra (Gasques et al., 2012). 

 

2.2 A evolução da PTF da indústria 

Os resultados para o setor industrial – aqui representado pelas indústrias extrativa, 

de transformação e de construção – mostram um quadro significativamente diferente 

daquele observado na agropecuária. Conforme a figura 2, entre 1981 e 2013 o índice da 

PTF passou de 100 para 80, com algumas reversões de tendência ao longo sua trajetória.  

 
Figura 2 – Evolução da produtividade total dos fatores da indústria brasileira entre 

1981 e 2013 - Índice (1981 = 100). 
Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa 

Após forte queda em 1983 e lenta recuperação até 1986, a produtividade da indústria 

caiu progressivamente até 1992, seguindo-se de ganhos no triênio 1993-95, e relativa 
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estabilidade entre 1996 e 1997 – período pós abertura comercial.  No momento seguinte, 

entre 1998 e 2009, em termos gerais, os cálculos aqui realizados apontam uma redução da 

PTF, mesmo com recuperações nos anos de 2000 e 2004. Aspectos como a infraestrutura 

deficiente, e aumentos de custos e incertezas, poderiam ser apontados como elementos de 

perda de eficiência do setor industrial na década de 2000 (Lisboa & Pessôa, 2013). 

 

2.3 A evolução da PTF do setor de serviços 

Até mesmo por suas limitações intrínsecas, apontadas desde Baumol (1967), o 

setor de serviços é o menos estudado no que se refere à produtividade, embora seja 

frequentemente apontado como pouco dinâmico. A figura 3 apresenta o resultado dos 

cálculos deste artigo para o índice da PTF do setor de serviços. 

 
Figura 3 – Evolução da produtividade total dos fatores do setor de serviços brasileiro 

entre 1981 e 2013 - Índice (1981 = 100). 
Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa. 

 

Pode-se afirmar que a PTF do setor de serviços se reduziu de forma consistente 

durante todo o período entre 1981 e 2001 e, então, iniciou uma fase de crescimento que 

perdurou até o ano de 2010, quando voltou a cair. Lisboa & Pessôa (2013) afirmam que 

ocorreram no início da década de 2000 reformas institucionais cujo objetivo consistia em 

promover ganhos de eficiência na intermediação financeira, mas que exibiram efeitos 

positivos sobre a produtividade de outras atividades não comercializáveis, o que poderia 

elucidar o padrão observado. 

 

3 O modelo dinâmico 

O modelo aqui utilizado segue aquele de Verma (2012) – de onde mantém-se a 

notação para as variáveis relacionadas às firmas –, que por sua vez é uma aplicação do 

modelo teórico de Ngai & Pissarides (2007). Contudo, incorpora uma transformação 
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monotônica da função utilidade apresentada por Herrendorf et al. (2013) – dos quais 

preserva-se a notação para as variáveis relacionadas às preferências. 

 

3.1 A estrutura da economia 

Na economia simulada o investimento é produzido exclusivamente na indústria: 

 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, (1) 

onde 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 é o produto total da indústria, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 é o consumo final do bem produzido por este 

setor e 𝑖𝑖𝑖𝑖 é o investimento realizado na economia, sendo acumulado conforme. 

 𝑘𝑘𝑖𝑖+1 = 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + (1 − 𝛿𝛿)𝑘𝑘𝑖𝑖 (2) 

em que 𝛿𝛿 é a taxa de depreciação constante, e 𝑘𝑘𝑖𝑖 é o estoque de capital da economia no 

período 𝑡𝑡 que, por sua vez, é alocado entre os três setores: 

 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑖𝑖. (3) 

Como o investimento é produzido exclusivamente na indústria e por tratar-se de 

uma economia fechada, toda a produção da agropecuária e de serviços é consumida: 

 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑖𝑖 (4) 
 

 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑖𝑖. (5) 

O fator trabalho é normalizado para a unidade, de modo que o montante utilizado 

do mesmo pelos setores corresponda às participações destes no emprego. 

  𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖 = 1. ∀ 𝑡𝑡 (6) 

Admite-se que a firma agropecuária é incapaz de alterar o montante utilizado de 

terra durante o período de análise, sendo este fator tratado como um parâmetro do modelo, 

embora remunerado em um mercado competitivo, de modo que: 

  𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑙𝑙�̅�𝑎.  (7) 

Ademais, o mercado organiza-se com firmas arrendando os fatores de produção em 

mercados competitivos, sendo as remunerações do trabalho, do capital e da terra no período 

𝑡𝑡 representadas, respectivamente, por 𝑤𝑤𝑖𝑖, 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖 e 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑖𝑖. Uma condição de não arbitragem 

impõe que a remuneração de cada fator de produção seja idêntica em todos os setores. 
 

3.2 O agente representativo 

A função utilidade do agente representativo é uma versão logaritimizada daquela 

apresentada por Herrendorf, et al. (2013, p. 2757) e, em cada período 𝑡𝑡, é dada por: 



2088    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

8 
 

 𝑢𝑢(𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎) = 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜔𝜔𝑎𝑎

1
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 + 𝜔𝜔𝑖𝑖

1
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎

𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 + 𝜔𝜔𝑠𝑠

1
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎

𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 )

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1, (8) 

onde 𝜔𝜔𝑗𝑗∈{𝑎𝑎,𝑖𝑖,𝑠𝑠} são os pesos associados ao consumo de cada bem e 𝜎𝜎 ≥ 0 é a elasticidade 

de substituição constante entre os três bens. O indivíduo maximiza a sequência de 

utilidades em um horizonte de tempo infinito, dada uma taxa de desconto intertemporal 𝛽𝛽. 

 max ∑ 𝛽𝛽𝑎𝑎𝑢𝑢(𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎)∞
𝑎𝑎=0 , (9) 

sujeita à restrição orçamentária: 

 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 + 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝑘𝑘𝑎𝑎+1 − (1 − 𝛿𝛿)𝑘𝑘𝑎𝑎 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑤𝑤𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙�̅�𝑎, (10) 

em que o preço do bem industrial é considerado um numerário. 

  

3.3 As firmas 

A maximização de lucro das firmas envolve a função de produção de cada setor. 

No setor agropecuário, o problema a ser resolvido consiste em: 

 max
{𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎}

𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜃𝜃 𝑙𝑙�̅�𝑎

𝛾𝛾𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎
1−𝜃𝜃−𝛾𝛾) − 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙�̅�𝑎 (11) 

no setor industrial, 

 max
{𝑘𝑘𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑛𝑛𝑖𝑖𝑎𝑎,}

(𝑏𝑏𝑖𝑖𝑎𝑎𝑘𝑘𝑖𝑖𝑎𝑎
𝛼𝛼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎

1−𝛼𝛼) − 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑖𝑖𝑎𝑎 − 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎 (12) 

e, finalmente, no setor de serviços, 

 max
{𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑛𝑛𝑠𝑠𝑎𝑎,}

𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎[𝑏𝑏𝑠𝑠𝑎𝑎𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
𝜙𝜙 (1 − 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎)1−𝜙𝜙] − 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑤𝑤𝑎𝑎( 1 − 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎)  (13) 

 

3.4 O equilíbrio da economia 

Assim como em Verma (2012) e Ngai & Pissarides (2007), o equilíbrio do modelo 

é obtido em termos das razões capital-trabalho em cada um dos setores, o que o torna 

algebricamente mais simples. Essas relações são definidas como:  

  𝜅𝜅𝑗𝑗𝑎𝑎 ≡
𝑘𝑘𝑗𝑗𝑎𝑎
𝑙𝑙𝑗𝑗𝑎𝑎

. 𝑗𝑗 ∈ {𝑎𝑎, 𝑖𝑖, 𝑠𝑠}  (14) 

O equilíbrio geral consiste, em uma sequência, dado 𝜅𝜅𝑖𝑖0, de preços, 

{𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎, 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎, 𝑤𝑤𝑎𝑎, 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎}𝑎𝑎=0
∞ , e de alocações {𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎, 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎, 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎+1, 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑎𝑎+1, 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎+1, 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎,, 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎, 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑎𝑎, }𝑎𝑎=0

∞  

que solucionam o problema do consumidor e das firmas (Verma, 2012), lembrando-se que 

o fator terra não é considerado uma variável de decisão do agente no período de solução do 

modelo. Ademais, os preços e remunerações são obtidos em função das alocações. Dado 

𝜅𝜅𝑖𝑖0, o modelo pode ser solucionado numericamente para a sequência 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎 e 𝜅𝜅𝑖𝑖𝑎𝑎+1 
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utilizando a equação de Euler em (16), a relação entre os níveis de consumo do bem 

agropecuário e de serviços em (15) e a acumulação do capital em (2) 

 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑠𝑠
𝜔𝜔𝑎𝑎

(𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠

)
𝜎𝜎

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠. (15) 

 

 
(𝐶𝐶𝑠𝑠+1

𝐶𝐶𝑠𝑠
)

1
𝜎𝜎−1

( 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠+1

)
1
𝜎𝜎 = 1

𝛽𝛽(1 + 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠+1 − 𝛿𝛿). (16) 

Finalmente, as participações dos setores agropecuário, industrial e de serviços no 

valor adicionado total, a preços correntes, podem ser escritas como função das 

participações setoriais no emprego, conforme as expressões (17), (18) e (19): 

 
𝐴𝐴𝑠𝑠 =

1 − 𝛼𝛼
1 − 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠

( 1 − 𝛼𝛼
1 − 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾 − 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙) 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝛼𝛼 − 𝜙𝜙
1 − 𝜙𝜙 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙
  (17) 

 

 𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠

( 1 − 𝛼𝛼
1 − 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾 − 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙) 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝛼𝛼 − 𝜙𝜙
1 − 𝜙𝜙 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙
 (18) 

 

 
𝑆𝑆𝑠𝑠 =

1 − 𝛼𝛼
1 − 𝜙𝜙 (1 − 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠)

( 1 − 𝛼𝛼
1 − 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾 − 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙) 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝛼𝛼 − 𝜙𝜙
1 − 𝜙𝜙 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1 − 𝛼𝛼

1 − 𝜙𝜙
 , (19) 

Estas soluções para a participação dos setores no valor adicionado total a preços 

correntes explicitam a dependência em relação às respectivas participações no emprego, 

levando ambas a apresentarem comportamento afim, exceto por seus níveis, o que é 

particularmente relevante na validação do modelo base.  

 

4 Calibração do modelo dinâmico 

 

4.1 O parâmetro do fator terra 

 Por ser constante, preferiu-se normalizar a quantidade utilizada do fator terra para 

a unidade, de forma que  

 𝑙𝑙�̅�𝑎 = 1. (20) 
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4.2 Os parâmetros da função utilidade 

Seguiu-se Herrendorf et al. (2013), realizando-se uma maximização em que dado 

um padrão de consumo observado no ano de referência e preços relativos, obtém-se os 

pesos associados ao consumo dos bens na função utilidade. Conforme estes autores, foi 

estabelecida uma baixa elasticidade de substituição – especificamente no valor de 0,1 – 

pois a análise realizada é alusiva à composição do valor adicionado.  

Optou-se por utilizar a composição do dispêndio obtida de uma matriz de 

contabilidade social (SAM) referente ao ano de 2007, gerada pela base de dados do Global 

Trade Analysis Project (GTAP, 2015) e cuja agregação é compatível com o trabalho. 

Herrendorf et al. (2013) enfatizam que idealmente deve se considerar as participações dos 

setores no consumo a preços básicos, o que equivaleria ao “consumo de valor adicionado”, 

contudo a SAM apresenta tais valores a preços de mercado. Ainda assim, manteve-se a 

opção em decorrência da necessidade do parâmetro de participação da terra na renda do 

setor agropecuário que se encontra disponível na SAM, garantindo maior padronização das 

fontes. Estabelecendo o preço do bem industrial como numerário, os preços relativos dos 

bens agropecuário e de serviços foram definidos, respectivamente, pelas razões entre os 

deflatores de base fixa (1980 = 100) do setor agropecuário e do setor industrial, e entre os 

deflatores do setor de serviços e do setor industrial, todos para o ano de 2007, calculados a 

partir de dados das Contas Nacionais (IPEA, 2015). Ressalta-se que alterar o período base 

e, portanto, a diferença do nível dos preços relativos não afeta a conclusão de maior peso 

para o bem de setor de serviços, e menor para o bem agropecuário1.  

 

4.3 A taxa de depreciação do capital 

A taxa de depreciação do capital foi obtida conjuntamente à estimação da série do 

estoque de capital agregado, conforme a metodologia proposta por Conesa et al. (2007). 

Dada a acumulação do capital: 

 𝐾𝐾𝑡𝑡+1 = (1 − 𝛿𝛿)𝐾𝐾𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝑡𝑡, (21) 

                                                             
1 Pode-se estabelecer os casos extremos de menor e maior diferença entre os preços relativos fixando os 
anos de referência dos deflatores em, respectivamente, 2006 e 1986. Assim, mantidos os demais parâmetros 
utilizados, em cada um desses casos, os pesos 𝜔𝜔𝑎𝑎, 𝜔𝜔𝑖𝑖 e 𝜔𝜔𝑠𝑠 são 0,04, 0,24 e 0,72 – para a menor diferença – 
e 0,11, 0,33 e 0,56 – para a maior diferença. 
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em que 𝐾𝐾𝑡𝑡 e 𝐼𝐼𝑡𝑡 correspondem, respectivamente, ao estoque de capital e ao investimento 

no período 𝑡𝑡, tem-se que 𝛿𝛿 é o valor da taxa de depreciação constante que e deve ser 

determinada de maneira consistente com a média da razão entre consumo de capital fixo 

(𝛿𝛿𝐾𝐾𝑡𝑡) e PIB (𝑌𝑌𝑡𝑡) ao longo de toda a série de tempo. A determinação do estoque inicial 

incorpora a hipótese de que a razão capital-produto no início do período seja igual à média 

de um período subsequente de, por exemplo, 10 anos. Os dados de investimento 

(Formação Bruta de Capital Fixo – FBKF) e PIB foram retirados de IPEA (2015) e 

convertidos em preços de 2007, utilizando os respectivos deflatores implícitos; enquanto 

o consumo de capital fixo foi obtido da base World Development Indicators do Banco 

Mundial (2015) em dólares correntes, convertido em reais utilizando a taxa de câmbio 

média do ano disponibilizada pela mesma fonte e, finalmente, convertido em preços de 

2007 utilizando o deflator da FBKF obtido de IPEA (2015). 

 

4.4 A taxa de desconto intertemporal 

A taxa de desconto intertemporal 𝛽𝛽 foi obtida da expressão (16), quando no estado 

estacionário, assim como em Verma (2012), que, após rearranjo, resulta em: 

 𝛽𝛽 = 1
1 + 𝑟𝑟 − 𝛿𝛿. (22) 

A taxa de depreciação utilizada foi obtida anteriormente enquanto 𝑟𝑟 corresponde 

à taxa de juros real média entre 1981 e 2013. Para a obtenção desta última, utilizou-se a 

equação de Fisher, onde a taxa de juros nominal mensal tem como proxy a taxa SELIC, e 

a inflação mensal, a taxa de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) retiradas de IPEA (2015). Obtida a série mensal da taxa de juros real, esta foi 

acumulada para obtenção da série anual e, então, extraiu-se sua média simples. 

 

4.5 A participação dos fatores de produção na renda setorial 

As participações dos fatores de produção na renda setorial gerada foram obtidas 

diretamente da SAM (GTAP, 2015), e são apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1 – Participação dos fatores de produção na renda dos setores brasileiros em 2007 
Setor Agropecuária Indústria Serviços 
Capital 0,5723 0,4587 0,3862 
Trabalho 0,2659 0,5413 0,6138 
Terra 0,1618   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de GTAP (2015) 
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Em decorrência da presença da indústria extrativa, a SAM apresenta o montante 

da renda destinada ao fator terra no setor industrial, entretanto, esta foi considerada 

remuneração do capital. Valores similares foram obtidos por Spolador e Roe (2013). 

 

4.6 Os parâmetros iniciais 

A solução numérica do modelo exige quatro valores iniciais, referentes aos níveis 

das PTFs setoriais e à relação capital-trabalho vigente no setor industrial. Definiu-se, por 

simplicidade, que a relação capital-trabalho no período seja igual à unidade, enquanto as 

três produtividades iniciais (𝑏𝑏𝑎𝑎0, 𝑏𝑏𝑖𝑖0, 𝑏𝑏𝑠𝑠0) foram selecionadas de forma que as 

participações dos setores no valor agregado total a preços correntes, geradas pelo modelo, 

fossem próximas ao valores observados no ano base de 2007. O modelo apresentado foi 

solucionado numericamente utilizando o software Wolfram Mathematica (versão 10.2), 

considerando os valores calibrados apresentados no quadro 1. 

Parâmetro Descrição Valor 
𝜃𝜃 Participação do capital na renda agropecuária 0,5723 
𝛾𝛾 Participação da terra na renda agropecuária 0,1618 
𝛼𝛼 Participação do capital na renda da indústria 0,4587 
𝜙𝜙 Participação do capital na renda do setor de serviços 0,3862 
𝑙𝑙�̅�𝑎 Parâmetro do valor fixo do fator terra 1 
𝜅𝜅𝑖𝑖0 Relação capital-trabalho inicial no setor industrial 1 
𝑏𝑏𝑎𝑎0 PTF inicial no setor agropecuário 0,1 
𝑏𝑏𝑖𝑖0 PTF inicial no setor industrial 0,4 
𝑏𝑏𝑠𝑠0 PTF inicial no setor de serviços 0,17 
𝛽𝛽 Fator de desconto intertemporal 0,9417 
𝛿𝛿 Taxa de depreciação 0,0376 
𝜔𝜔𝑎𝑎 Peso do bem agropecuário na função utilidade 0,0936 
𝜔𝜔𝑖𝑖 Peso do bem industrial na função utilidade 0,2884 
𝜔𝜔𝑠𝑠 Peso do bem de serviços na função utilidade 0,6180 
𝜎𝜎 Elasticidade de substituição no consumo entre os bens 0,1 

Quadro 1 – Valores dos parâmetros utilizados na solução do modelo base 
Fonte: Elaboração própria 

 

5 Resultados do modelo base 

Na figura 4 são apresentadas as participações setoriais, simuladas e observadas, 

no valor adicionado total a preços correntes. 
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Figura 4 – Evolução das participações dos setores agropecuário, industrial e de serviços 

na composição do valor adicionado total em preços correntes, observadas e simuladas 
pelo modelo no Brasil entre 1981 e 2013 

Fonte: Elaboração própria para séries simuladas e IPEA (2015) para séries observadas. 

As correlações entre valores simulados e observados da participação no valor 

adicionado total dos setores agropecuário e de serviços alcançam, respectivamente, 0,810 

e 0,832; enquanto no setor industrial a correlação entre a dinâmica simulada e observada 

foi um pouco inferior, da ordem de 0,786. Adicionalmente, o ajuste do modelo à dinâmica 

de longo prazo da economia pode ser avaliado pela taxa média anual composta de 

crescimento das respectivas participações dos setores no valor adicionado total, adotando 

uma análise similar à realizada por Verma (2012), conforme a tabela 2. Os resultados 

simulados pelo modelo são bastante próximos aos observados. 

Tabela 2 – Taxas de crescimento anual composta das participações dos setores no valor 

adicionado total a preços correntes, simuladas e observadas, no Brasil entre  

1981 e 2013 ( % a.a.) 

Setor Crescimento observado Crescimento simulado 
Agropecuária -1,8 -1,7 
Indústria -1,5 -1,6 
Serviços 1,0 1,3 

Fonte: Elaboração própria e dados de IPEA (2015) 

Percebe-se também que o modelo base foi capaz simular a tendência de longo 

prazo das participações dos setores no valor adicionado, ainda que preveja uma mudança 

estrutural mais intensa do que aquela efetivamente ocorrida, especialmente quanto à taxa 

de crescimento simulada da participação do setor de serviços no valor adicionado. Para 
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que o modelo lograsse reproduzir com maior acurácia os dados observados, seria 

necessário a ocorrência de taxas de crescimento das PTFs muito próximas entre os setores 

a partir de meados da década de 1990 o que, evidentemente, não ocorreu. 

Quanto à composição do emprego, o modelo consegue reproduzir de forma 

consistente a tendência das participações dos setores, conforme a figura 5. O coeficiente 

de correlação entre as séries com os valores simulados e observados para a participação 

da agropecuária no emprego total foi de 0,925. No caso da indústria, ao mimetizar o 

padrão observado para o valor adicionado, o modelo prevê uma tendência de redução da 

fração do pessoal ocupado na indústria ao menos até o ano de 2001, ocasionando um 

coeficiente de correlação de apenas 0,314. O setor de serviços foi aquele com melhor 

ajuste no nível de sua participação no emprego, bem como apresentou um coeficiente de 

correlação de 0,924, indicando bom ajuste da tendência. 

 
Figura 5 – Evolução das participações dos setores agropecuário, industrial e de serviços 
na composição do emprego total brasileiro, observadas e simuladas pelo modelo, entre 

1981 e 2013 
Fonte: Elaboração própria e IBGE (2015). 

Na tabela 3 tem-se que a taxa percentual de redução da participação da 

agropecuária no emprego é menor do que a efetivamente observada. Além disso, o 

modelo básico superestimou a redução da participação da indústria no emprego, por outro 

lado, para o setor de serviços, o modelo base representou fielmente a taxa de crescimento 

de sua participação no emprego total. 
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Tabela 3 – Taxas de crescimento anual composta das participações dos setores no 

emprego total, simuladas e observadas, no Brasil entre 1981 e 2013 ( % a.a.) 

Setor Crescimento observado Crescimento simulado 
Agropecuária -2,8 -1,9 
Indústria -0,2 -1,7 
Serviços 1,1 1,1 

Fonte: Elaboração própria e dados de IPEA (2015) 
 

6 Cenário alternativo 

  Admitindo que o modelo dinâmico proposto reflita adequadamente o padrão de 

mudança estrutural no Brasil, ou seja, reproduza a tendência da participação dos setores 

no valor adicionado e no emprego, pode-se traçar um cenário alternativo no qual a PTF 

do setor agropecuário apresentaria menores ganhos ao longo do período de análise. Para 

este fim, substituiu-se a série de crescimento observado da PTF agropecuária por aquela 

obtida para economia brasileira pela mesma metodologia de decomposição do 

crescimento, admitindo-se apenas dois fatores de produção – capital e trabalho – e cujas 

participações na renda também foram geradas pela base de dados do GTAP (2015)2. Os 

valores anuais do produto e dos fatores de produção, utilizados para calcular a PTF 

agregada, consistem na soma simples dos valores setoriais. O resultado em índice (1981 

= 100) do procedimento para a obtenção da PTF da economia brasileira é apresentado na 

figura 6, em que este é confrontado com o índice da PTF agropecuária, também obtida 

neste artigo.  

 
Figura 6 – Evolução do índice (1981 = 100) da produtividade total dos fatores (PTF) da 

agropecuária e da economia agregada 
Fonte: Elaboração própria 

                                                             
2 As participações do capital e do trabalho na renda nacional obtidas foram, respectivamente 0,426 e 0,574. 
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Ressalva-se que, a rigor, o valor adicionado total da economia a preços constantes 

não corresponde à soma dos valores adicionados setoriais a preços constantes, por conta 

da perda de aditividade (Feijó & Ramos, 2013). Contudo, eventuais diferenças causadas 

por esta opção não influenciariam de forma relevante as conclusões, bem como enfatiza-

se que as taxas de crescimento do valor adicionado total derivadas deste procedimento e 

utilizadas na obtenção da taxa de crescimento da PTF agregada, são essencialmente as 

mesmas obtidas a partir dos dados disponíveis na base National Accounts Estimates of 

Main Aggregates da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (UNSD, 2015).  

O resultado efetivo da referida simulação para as participações no valor 

adicionado a preços correntes, e no emprego comparativamente às participações obtidas 

na modelo base, são apresentados na tabela 4 que apresenta a composição setorial do valor 

adicionado e do emprego em 2013 – último ano de análise – em cada um dos cenários, 

bem como os valores efetivamente observados. 

Tabela 4 – Participação dos setores agropecuária, industrial e de serviços brasileiros em 

2013: valores observados, previstos no modelo base, e previstos no cenário alternativo 

de baixo crescimento da PTF da agropecuária 

Ano: 2013 Observado 
Modelo 

base  
Cenário 

alternativo 
Composição - valor adicionado 
Agropecuária 5.7% 4.6% 8.5% 
Indústria 25.0% 28.1% 29.1% 
Serviços 69.3% 67.3% 62.4% 
Composição - emprego 
Agropecuária 11.9% 2.1% 4.0% 
Indústria 23.1% 26.4% 28.0% 
Serviços 65.0% 71.5% 68.0% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Portanto, percebe-se que o setor agropecuário, diante de baixos ganhos de 

produtividade, poderia vir a apresentar atualmente uma participação maior no emprego e 

no valor adicionado e, além disso, o setor industrial eventualmente exibiria pequeno 

aumento de sua importância na economia brasileira, enquanto o setor de serviços 

possivelmente representaria fração menor da atividade econômica. Dito de outra forma, 

o processo de transformação estrutural teria ocorrido mais lentamente.  
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Constitui-se, ainda, um procedimento válido a comparação das taxas de 

crescimento compostas das variáveis em diferentes cenários simulados. Tais dinâmicas, 

para os resultados modelo base e do cenário alternativo para a agropecuária, são 

apresentadas na tabela 5, novamente para o período entre 1981 e 2013 juntamente com 

cenários alternativos para os setores industriais e de serviços, em que estes teria crescido 

à taxa vigente na economia agregada brasileira. 

Tabela 5 – Comparação das taxas médias de crescimento entre 1981 e 2013 das 

participações dos setores no valor adicionado total a preços correntes e emprego total no 

Brasil (% a.a.) por cenário de simulação 

  Modelo 
base 

Cenário 
agropecuária 

Cenário 
indústria 

Cenário 
serviços 

Participação - valor adicionado 
Agropecuária -1,7 0,1 -2.0 -1,3 
Indústria -1,6 -1,5 -1,4 -1,4 
Serviços 1,3 1,0 1,1 1,1 
Participação - emprego 
Agropecuária -1,9 0,1 -2,1 -1,4 
Indústria -1,7 -1,6 -1,5 -1,5 
Serviços 1,1 1,0 1.0 1.0 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: O cenário em que a PTF da agropecuária cresceu exatamente como a PTF da economia agregada 

corresponde à coluna “Cenário agropecuária”, assim como os cenários em que as PTFs dos setores 

industrial e de serviços teriam crescido como a da economia agregada correspondem, respectivamente, às 

colunas “Cenário indústria” e “Cenário serviços”. 

 

Dos cenários alternativos simulados, aquele com maiores efeitos na dinâmica da 

economia quando comparada à trajetória do modelo base, corresponde à evolução da PTF 

da agropecuária tal qual aquela observada para a economia agregada. Portanto, o cenário 

hipotético de baixo crescimento da produtividade da agropecuária projeta uma dinâmica 

muito distinta da efetivamente observada para a composição da atividade econômica, 

afetando, sobretudo, o crescimento da importância do setor de serviços. 

  

7 Conclusão 

 Este artigo procurou avaliar a dinâmica da mudança estrutural na economia 

brasileira por meio de um modelo dinâmico de equilíbrio geral que se mostrou apropriado 
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para reproduzir alguns dos fatos estilizados deste processo, como a redução da 

participação do setor agropecuário no emprego e no valor adicionado, e o aumento da 

participação do setor de serviços. Adicionalmente, em acordo com alguns modelos 

teóricos que agregam as atividades econômicas em três grandes setores (agropecuária, 

indústria e serviços), os resultados refletiram a mudança da alocação da força de trabalho 

do setor com maior taxa de progresso tecnológico para aqueles menos dinâmicos. 

No caso brasileiro, a agropecuária tem sido o setor com as maiores taxas de 

crescimento da produtividade total dos fatores ao longo das últimas décadas. 

Particularmente, tal comportamento decorreu de um amplo processo de modernização ao 

longo das décadas recentes, resultante da incorporação de capital de elevado nível 

tecnológico, bem como do investimento em pesquisa, especialmente por parte de 

instituições de ensino superior e de pesquisa e de agentes privados do setor. Tais ganhos 

de produtividade apresentaram relevante influência sobre a capacidade de liberação de 

mão de obra deste setor para as atividades urbanas, compreendidas pela indústria e, em 

maior intensidade, o setor de serviços.  

Foi possível estabelecer um cenário hipotético onde a PTF agropecuária 

apresentaria baixo crescimento no período, o que, por hipótese foi realizado assumindo 

que a mesma teria se comportado tal qual a da economia brasileira. As simulações 

sugerem que os ganhos de produtividade no setor agropecuário aceleraram o ritmo de 

mudança estrutural na economia brasileira, embora limitados pela participação do setor 

na economia, com efeitos mais fortemente observados sobre o setor de serviços, e não 

sobre a indústria, em contraposição à mudança estrutural presenciada em outros países. 
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do comércio intrarregional no nível de 
crescimento dos países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO). Compreende-se que o fluxo do comércio intrarregional conduz a um 
dinamismo local e incentiva novos investimentos, que por sua vez, determina o 
desenvolvimento de uma Comunidade. Para obtenção de informações do comércio 
intrarregional da CEDEAO, foram realizados levantamentos de dados pelas instituições 
da CEDEAO; African Development Bank (AFDB) e Uinid Nations Conference on 
Trade and development (UNCTADSTAT), no período de 2011 e 2012. Também foi 
calculado o Indicador do Nível de Crescimento (INC) da Comunidade nos anos de 
2006, 2009, 2012 e 2014. Os resultados demonstraram que os países da CEDEAO 
exportam mais para o mundo do que para a Comunidade, ocorrendo o mesmo com o 
comércio de importações. Quanto ao nível de crescimento, entre os 15 países da 
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Comunidade somente três deles (Cabo Verde, Costa do Marfim e Gana) cresceram 
acima da média da CEDEAO.   

Palavras chaves: Integração. Comércio intrarregional. Nível do crescimento regional. 

Abstract: 

The aim of this study was to analyze the impact of intraregional trade in the growth 
rate of the countries of the Economic Community of West African States (ECOWAS). It 
is understood that intraregional trade flow leads to a local dynamism and encourages 
new investment, which in turn, determines the development of the community. 
Therefore, to obtain intraregional trade information from ECOWAS, data surveys were 
carried out by institutions of ECOWAS, African Development Bank (AFDB) and Uinid 
Nations Conference on Trade and development (UNCTADSTAT) in 2011 and 2012 
period.  It also calculated the Growth Level Indicator (INC) community in the years 
2006, 2009, 2012 and 2014. The results showed that the Commonwealth countries 
export more to the world than for the community and also the same with imports. The 
level of growth among the 15 countries of the community only three of them (Cape 
Verde, Ivory Coast and Ghana) grew above the average of ECOWAS. 

Key words: Integration. intraregional trade. Level of regional growth. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O comércio intrarregional competitivo indica que a Comunidade produz algo 

que permite a prática do intercâmbio de produtos “intra ou extra regional”. A produção 

local se torna mais intensa e proporciona um melhor nível de renda aos produtores, pois 

permitem adquirir bens de produção “dentro” ou “fora” da região.  O mesmo (comércio 

intrarregional) fortifica o dinamismo local e incentiva novos investimentos, que por sua 

vez, determina o ritmo de desenvolvimento. 

Com o objetivo de ampliar o comércio e desenvolver a região ocidental da 

África, foi constituída em 1975 a Comunidade Econômica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO) composta por 15 países.  Dentro da mesma se encontram outros 

dois grupos: a União Econômica Monetária do Oeste Africano (UEMOA)1 e a Zona 

Monetária da África Ocidental (ZMAO)2. O primeiro grupo possui uma moeda própria 

instituída pela Comunidade Financeira da África (CFA), sendo composto por oito 

países. Já o segundo grupo é formado por sete países, cada um deles conta com a sua 

própria moeda nacional. Este dois grupos, inseridos na CEDEAO, possuem 

                                                           
1 UEMOA = Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo. 
2 ZMAO =  Gâmbia, Gana, Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa e Cabo Verde. 
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características econômicas heterogêneas, liderado economicamente pela Nigéria, o 

ZMAO concentra cerca de 75% de PIB e 70% da população da Comunidade 

(CEDEAO, 1993; ONAH, CHUKWU e ONAH, 2012). 

Em termos demográficos, a Comunidade ocupa uma área de 5,10 milhões de 

km2, o que representa territorialmente 17% do continente africano e agrupa uma 

população de 261,13 milhões. Quanto à distribuição populacional, verifica-se que uma 

acentuada concentração na Nigéria (52%), Gana (7,9%) e Costa do Marfim (7,4%),  já 

os países com menores pesos demográficos são Cabo Verde (0,2%), Guiné-Bissau 

(0,5%) e Gâmbia (0,6%) (ONAH, CHUKWU e ONAH, 2012). Pela Figura 01, é 

possível observar a localização dos 15 países que compõe a CEDEAO. 

 

Figura 01- Mapa representativo dos países da CEDEAO 

 
Fonte: Yartey (2015). 

 

Em termos de crescimento econômico, a África Ocidental continua sendo a 

região mais dinâmica do continente, com crescimento real do PIB per capita anual de 

2,82% em 2013, 3,16% em 2014 e com a previsão de 3,26% em 2016.  Sendo que o 

continente africano cresceu nestes mesmos anos, 0,92%, 1,24% e 2,44% 
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respetivamente. Percebe-se que o crescimento econômico do continente é impulsionado 

pela maioria dos países da CEDEAO (AFDB, 2016). 

 Diante das taxas de crescimento e de diversos fatores que podem estimular o 

desenvolvimento econômico dos Estados membro da CEDEAO, cabe analisar as 

seguintes questões: há no mercado da Comunidade o ambiente econômico dinâmico que 

permite a sustentação e florescimento do comércio intrarregional e que produza alto 

grau de crescimento da Comunidade?  Pode prosperar o comércio intrarregional numa 

integração econômica regional, se os integrantes (dirigentes dos países) relegam o 

processo para o segundo plano? 

Além desta introdução, o trabalho está estruturado em mais quatro tópicos, no 

segundo tópicos são abordados os aspetos teóricos da integração e comércio 

intrarregional, no terceiro tópico seguiu-se com os aspetos metodológicos, no quarto 

tópico são apresentados os resultados e suas análises e, por último, as conclusões deste 

trabalho.  

 

2. INTEGRAÇÃO E COMÉRCIO INTRARREGIONAL 

Acordos como Zonas de Livre Comércio, Mercados Comuns, Uniões 

Monetárias, Acordos Preferenciais Bilaterais ou Multilaterais, são formas que os países 

buscam de se integrarem e se fortalecerem economicamente perante as relações de 

comércio externo, em prol de um desenvolvimento conjunto e mútuo entre os países.  

Quando se trata das políticas internacionais, o processo de integração e comércio 

intrarregional se tornam objetos de estudos nas agendas de pesquisas de vários ramos da 

ciência, como as Ciências Econômicas e as Ciências Políticas. No caso dos países 

africanos a integração busca impulsionar o processo de desenvolvimento, já que estes 

apresentam profundas desigualdades econômicas e sociais.  

Estudos realizados por Diouf (2006) e Akpan (2014) evidenciaram que a 

integração entre os países da África Ocidental com intuito de impulsionar o 

desenvolvimento econômico, não vem sendo concebida por alguns dirigentes dos países 

membros. Os autores apontam que há muitas falhas institucionais que enfraquece o 

processo, e que para alguns governantes, a construção de Estado-Nação e aumento de 

renda no país é uma condição prévia a integração, excluindo nesta análise, os países 

com maior grau de pobreza.  
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Desbiens e Ferrera de Lima (2003) consideram que as políticas de 

desenvolvimento regional e intrarregional, devem se orientar na criação das 

oportunidades sociais, refutando o pensamento restrito em que o aumento da renda de 

um país, pois a condição do aumento de renda é necessária, mas não o suficiente para o 

desenvolvimento.   

Miyazaki et al (2013), aponta que o avanço da integração europeia é um 

exemplo a ser avaliado por diferentes indicadores econômicos e sociais, já que o 

mercado unificado intensificou as diferentes trocas sociais e estruturou o modelo de 

desenvolvimento dos países membros.   

No caso africano, Onah e Chukwu (2012) destacam que o baixo nível do 

comércio intrarregional neste mercado é devido à similaridade dos mercados dos países 

membros, pela baixa demanda e nível de produção limitada por produtos diferenciados. 

Os mesmos afirmam que este limitado grau do comércio intrarregional, também limitou 

a condição da industrialização e de desenvolvimento.  

Estas características demonstram a pouca dinâmica econômica do bloco 

CEDEAO quanto à insuficiência na demanda por insumos, bens e serviços. A falta de 

crescimento da renda e consequentemente o baixo grau de demanda por produtos, 

dificultam a manutenção e a difusão do dinamismo econômico que o bloco propõe para 

outros ramos produtivos, ocasionando em um entrave no processo de crescimento e 

desenvolvimento econômico do bloco (PIFFER, 2009). 

Danquah, Barimah e Ohemeng (2013), mostraram que há necessidade de 

aprofundar a coordenação das ações regionais e cooperação pelos Estados, para 

influenciar os investimentos em bens públicos e privados, a fim de gerar um 

transbordamento positivo e efetivo que permita a eficiência da Comunidade no 

comércio intrarregional, ou seja, na geração de demanda e no estímulo da produção. 

 Os estudos de Akpan (2014) e de Chea (2012) observaram a falta de qualidade 

das infraestruturas das duas últimas décadas (1990 e 2000) ainda continua sendo uma 

das razões para o baixo nível de desenvolvimento da Comunidade (CEDEAO). Outros 

casos que afetam a comercialização de bens são i) o papel das instituições, que não 

propiciam ambientes sociopolíticos e comerciais que facilitem o processo de integração 

entre os países; e ii) a localização geográfica desfavorável dos mercados importantes. 

Assim, para os autores é necessário que se pensem nas disponibilidades de 
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infraestruturas regionais que promovem coeficientes favoráveis de trocas econômicas 

entre os países com proximidade geográfica entre diferentes setores da economia. 

 Anyanwu (2014) complementa que as condições favoráveis do comércio 

intrarregional reduz a taxa de desemprego dos jovens, de ambos os sexos. No mesmo 

trabalho o autor demonstrou que outros fatores que ajudam no alívio do desemprego 

são: (i) taxa de investimento doméstico; (ii) a democracia institucionalizada; (iii) o 

ensino secundário; e (iv) a urbanização que tende a minimizar a taxa de desemprego. 

Portanto, apesar do amplo número de grupos de países integrados regionalmente 

no continente africano, não se pode espera como isso, um estímulo para o comércio 

continental intra-africano nas condições almejadas, tal como proposto pela literatura e 

por vários tratados (CHEA, 2012; JORDAAN, 2014).  

Alguns fatores destes desníveis se associam aos desafios estruturais das 

economias da África Subsaariana, como os altos custos de transportes e de fazer 

negócios (burocracias). Assim, perde-se mais tempo e é mais custoso transportar 

mercadorias entre dois países da África subsaariana, do que despachar este mesmo 

produto da mesma quantidade, a partir da região subsaariana para os EUA, Europa etc. 

(CHEA, 2012). 

Ouro ponto importante levantado pelo autor é que os países da África 

subsaariana exportam relativamente às mesmas coisas, commodities, eles naturalmente 

não comercializam outros produtos. A região ainda precisa desenvolver a indústria ou 

serviços competitivos para lidar com as alterações demográficas. Sabe-se que, 

commodities não consegue gerar milhões de novos empregos que os países africanos 

predominantemente jovens precisam. A explicação usual para a falta de comércio 

intrarregional é sempre associada à maldição dos recursos naturais da região. Torna-se 

tão fácil exportar commodities, de certa forma, que estes países não conseguem 

diversificar sua pauta das exportações significativas de novas mercadorias (CHEA, 

2012; ANYANWU, 2014). 

Nas análises do Anyanwu (2014), os destinos mais frequentes dos produtos 

africanos entre os países exportadores e não exportadores de petróleo, demonstraram 

que no período de 1995 a 2012, sete países (Burkina Faso, Malawi, Mali, Moçambique, 

Togo, Uganda e Zimbábue), todos não exportadores de petróleo tinham pelo menos 

30% do seu comércio na África. E os países exportadores de petróleo, como a Argélia, 
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Angola, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria e Sudão, exibiram suas exportações limitadas 

com a África e muito mais ligadas às outros continentes. Além disso, as principais 

economias africanas como Nigéria e África do Sul apresentaram um comércio 

proporcionalmente mínimo dentro do continente africano. 

Ainda reforçando esta discussão, entre as ações efetivas em relação os inúmeros 

e fragmentados acordos comerciais existente no continente, a África negocia em menor 

grau com o próprio continente, com relação aos parceiros comerciais mais 

desenvolvidos. Ou seja, as trocas comerciais com parceiros mais desenvolvidos são 

maiores do que as trocas comerciais entre os países africanos. O comércio para a 

maioria dos países africanos é predominantemente ligado com as nações desenvolvidas, 

e neste caso, com antigas potências coloniais (JORDAAN, 2014). 

Assim, o comércio intrarregional torna-se mais dinâmico e seu processo do 

desenvolvimento mais perceptível, quando os estados membros não apresentam fortes 

desigualdades econômicas. Contudo, isso não potencializa os ganhos de um Estado-

membro, que age unilateralmente. Pois, quanto menos os Estados-membros são 

economicamente assimétricos, melhor para que a região não seja dominada por uma 

potência regional.  Se a região não é dominada, a criação de instituições regionais e 

aumento de comércio interno (intrarregional) e o externo torna-se mais frutífera 

(KRAPOHL e FINK, 2013). 

Os interesses das potências regionais têm consequências fundamentais para a 

cooperação regional. A integração regional só pode progredir se os interesses externos 

(extrarregionais) de potências regionais forem atendidos. Caso estes interesses corram 

perigo, eles empregarão mecanismos de bloquear ainda mais a cooperação ou deixarem 

de acatar os acordos existentes (KRAPOHL e FINK, 2013). 

O objetivo do processo de integração entre os países buscam melhorar o nível de 

bem-estar das pessoas. Contudo, como os países são economicamente e socialmente 

heterogêneos, os interesses de grupos econômicos de países mais fortes podem interferir 

nas políticas comerciais intrarregionais, ocasionando em comércios unilaterais ou 

bilaterais dentro de um mesmo bloco, ocasionando em notável preferência comercial 

para determinados países.  
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3. ASPETOS METODOLÓGICOS 

Os dados foram coletados por meio da base de dados do African Development 

Bank (AFDB), Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)  e 

Uinid Nations Conference on Trade and Development (UNCTADSTAT) 

respectivamente. Com base nestes dados, foram verificadas as quantidades exportadas e 

importadas da CEDEAO, como também a análise das exportações e importações entre 

os países da Comunidade, ou seja, considerando o volume do comércio praticado 

intrarregional.  

Pelo Quadro 01 é possível verificar os produtos importados/exportados no 

mercado da CEDEAO entre os anos de 2011 e 2012, que foram objeto da análise do 

presente trabalho. Os mesmos foram levantados no banco de dados da mesma entidade 

(CEDEAO) e  Regional Trade Statistics, Evolution of ECOWAS Trade Flows in. 

  
Quadro 01- lista dos produtos importado/exportado no mercado da CEDAO 2011 
e2012 

1  Animais vivos, produtos de origem animal. 
2  Produtos vegetais. 
3  Gorduras e óleos animais e vegetais. 
4  Produtos das indústrias alimentares. 
5  Produtos Minerais. 
6  Produtos das indústrias químicas ou aliados 
7  Plásticos, borracha e produtos derivados. 
8  Peles, couros, peles com pêlo e suas obras 
9  Madeira e artigos de madeira, cortiça e cestaria. 
10  Pastas de madeira ou de matérias fibrosas celulósicas –outros. 
11  Têxteis e produtos têxteis 
12  Calçado, chapelaria, guarda-chuvas. 
13  Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica. 
14  Pérolas naturais ou culturais, pedras preciosas metal ouro. 
15  Metais de base e produtos de metais comuns 
16  Máquinas e aparelhos 
17  Veículos, aeronaves, equipamentos de navios de transporte. 
18 Produtos de Ótica, fotografia, Cinema, medição de precisão verificação. 
19  Armas e munições, mão e acessórios. 
20 Obras diversas 
21  Obras de arte, colecionadores, peças e antiguidades. 

Fonte: CEDEAO (2016)  
 

Os valores dos produtos listados no Quadro 01 foram empregados com intuito de 

comparar as importações/exportações dentro da Comunidade (intra-trade) e, da mesma 
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forma, analisar as importações/exportações da Comunidade para o mundo nos períodos 

de dois anos (2011 e 2012).  

Além desta análise, também são apresentadas comparações entre os países da 

Comunidade, a participação de cada um no comércio internacional. Foram realizadas 

análises que comparam as importações intrarregional entra a União Europeia, CEDEAO 

e MERCOSUL. O objetivo desta análise comparativa visa mostrar a consistência e o 

volume das trocas comerciais intrarregionais entre estas três Comunidades, ou seja, o 

desempenho de cada Comunidade no seu território. 

Compreende-se que o fluxo maior das trocas comerciais traduz a consistência 

nos contratos, fortifica a concorrência dos produtos e serviços da região, e significa a 

maior transferência de renda para a população por meio de emprego.   

Na segunda parte seguirá uma análise do Indicador do Nível do Crescimento dos 

Países (INCP) proposto por Piacenti (2012) da Comunidade CEDEAO. Para tanto, deve 

ser construído um indicador fundamentado no Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

de cada país. Este indicador visa situar cada país em relação ao PIB par capita médio da 

Comunidade (macrorregião), como pode ser observado na Equação 1: 

100x
PIBpcm
PIBpciINCP                                                                                          (1) 

Onde:  

PIBpci = PIB per capita do país; e PIBpcm = PIB per capita médio da 

Comunidade (CEDEAO). 

De acordo com os resultados encontrados, será possível verificar qual o nível de 

crescimento econômico de cada país da Comunidade. E este indicador, permitirá 

comparar a dinâmica do crescimento dos países da Comunidade. Neste caso, Piacenti 

(2012, p.68) afirma que “o crescimento econômico de uma região é uma condição 

necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento sustentável (social, econômico e 

ambiental)”, logo, tal crescimento colabora para temas do desenvolvimento, como 

inclusão social e oportunidades para todos. No âmbito do comércio intrarregional, será 

possível mensurar as desigualdades entre os países da CEDEAO, no intuito de verificar 

as possíveis forças e fraquezas econômicas da Comunidade.  

4. OS (DES) CAMINHOS NO CRESCIMENTO E O COMÉRCIO 
INTRARREGIONAL DA CEDEAO 
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Os ideários que permeiam o comércio intrarregional da CEDEAO continuam 

sendo perseguidos pela Comunidade, mesmo que ainda esteja em uma situação de 

difícil concretização, pelo fato dos fluxos comerciais ainda estarem distantes dos 

objetivos que o comércio intrarregional permite realizar, tanto no âmbito de crescimento 

quanto de desenvolvimento econômico dos países membros. 

Pina (2010) salienta a importância da coesão política entre os Estados membros, 

dado as tensões políticas regionais que os caracterizam. As disparidades econômicas e 

sociais são os principais entraves de sucesso no processo de integração, logo, a coesão 

política entre os Estados membros da Comunidade, se torna determinante para elevar o 

grau de consciência coletiva e consolidar o que historicamente são problemas 

complexos, a paz e a segurança.  Nesse sentido, as reduções das disparidades 

econômicas, sociais e culturais se distribuiriam ao longo do tempo.  

4.1 Análise de Comércio Intrarregional da CEDEAO 

Como já mencionado, a partir das informações obtidas, foram analisados os valores 

das exportações e importações entre a CEDEAO e o mundo e as exportações e 

importações entre os países da Comunidade, como pode ser verificado na Tabela 01. 

Tabela 01- Evolução do fluxo comercial da CEDEAO entre 2011 e 2012 (em US$) 
Destinos Atividades 2011 2012 

 Com o mundo 
Exportação Total 102.891.874.941 15.485.330.113 

Importação Total 91.627.927.856 74.160.112.849 

Saldo 11.263.947.085 -58.674.782.736 

Intra Comunidade 
Comércio Intrarregional 

 

Exportação Total 6.757.967.539 15.009.128.659 

Importação Total 7.363.880.433 7.386.614.827 

Saldo -605.912.894 7.622.513.832 
Fonte: CEDEAO, 2016  
 

Os resultados apontados na Tabela 01 indicam que do total das exportações da 

CEDEAO para o mundo, em 2011, somente 6,16% destas exportações foram destinadas 

ao comércio intrarregional, do mesmo modo, dos totais das importações da 

Comunidade, somente 7,44% foram comercializadas inter-regionalmente. No ano 

seguinte, o cenário se difere com as exportações, do total das exportações efetuadas 

forma, analisar as importações/exportações da Comunidade para o mundo nos períodos 

de dois anos (2011 e 2012).  

Além desta análise, também são apresentadas comparações entre os países da 

Comunidade, a participação de cada um no comércio internacional. Foram realizadas 

análises que comparam as importações intrarregional entra a União Europeia, CEDEAO 

e MERCOSUL. O objetivo desta análise comparativa visa mostrar a consistência e o 

volume das trocas comerciais intrarregionais entre estas três Comunidades, ou seja, o 

desempenho de cada Comunidade no seu território. 

Compreende-se que o fluxo maior das trocas comerciais traduz a consistência 

nos contratos, fortifica a concorrência dos produtos e serviços da região, e significa a 

maior transferência de renda para a população por meio de emprego.   

Na segunda parte seguirá uma análise do Indicador do Nível do Crescimento dos 

Países (INCP) proposto por Piacenti (2012) da Comunidade CEDEAO. Para tanto, deve 

ser construído um indicador fundamentado no Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

de cada país. Este indicador visa situar cada país em relação ao PIB par capita médio da 

Comunidade (macrorregião), como pode ser observado na Equação 1: 

100x
PIBpcm
PIBpciINCP                                                                                          (1) 

Onde:  

PIBpci = PIB per capita do país; e PIBpcm = PIB per capita médio da 

Comunidade (CEDEAO). 

De acordo com os resultados encontrados, será possível verificar qual o nível de 

crescimento econômico de cada país da Comunidade. E este indicador, permitirá 

comparar a dinâmica do crescimento dos países da Comunidade. Neste caso, Piacenti 

(2012, p.68) afirma que “o crescimento econômico de uma região é uma condição 

necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento sustentável (social, econômico e 

ambiental)”, logo, tal crescimento colabora para temas do desenvolvimento, como 

inclusão social e oportunidades para todos. No âmbito do comércio intrarregional, será 

possível mensurar as desigualdades entre os países da CEDEAO, no intuito de verificar 

as possíveis forças e fraquezas econômicas da Comunidade.  

4. OS (DES) CAMINHOS NO CRESCIMENTO E O COMÉRCIO 
INTRARREGIONAL DA CEDEAO 
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entre os Estados membros da Comunidade houve um aumento para 49,22% e as 

importações permaneceram em torno de 9,06% de participação.  

Estes fatos confirmam com os estudos de vários autores e especialistas na área 

do comércio, como os estudos de Chea (2012), Anyanwu (2014) e Jordaan, (2014). 

Evidencia-se que os objetivos dos países da CEDEAO, ou dos países africanos em 

geral, na comercialização dos seus produtos, ainda não é algo pensado numa troca entre 

os países da Comunidade. Os fatores são diversos, como a ineficiente industrialização 

da Comunidade (que não permite a diversificação dos produtos), a pobreza das 

economias dos países membros (que força os dirigentes a não confiarem no comércio 

intrarregional e apostarem no comércio externo) e por último o domínio de alguns 

Estados membros (que exercem este poder para satisfazer seus interesses externos 

deixando de lado a Comunidade).  

Mesmo com as ações que demonstram um olhar mais externo do que interno dos 

países da CEDEAO em relação a comércio intrarregional, suas posições e a diversidade 

dos produtos colocados no mercado internacional ainda é pouco diversificada. Na 

Tabela 02, pode-se verificar os dados da participação das exportações dos países em 

relação às exportações mundiais 

.  
Tabela 02- Exportações Mundiais de bens dos países que compõe a CEDEAO – 2006, 
2009, 2011 e 2013 (em%) 
Países/Com. 2006 2009 2011 2013 

CEDEAO 0,63 0,68 0,71 0,76 
Benin 0,00 0,00 0,00 0,00 
Burkina Faso 0,00 0,00 0,01 0,01 
Cape Verde 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cote d'Ivoire 0,07 0,08 0,06 0,05 
Gambia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ghana 0,03 0,04 0,06 0,07 
Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00 
Guinea-Bissau 0,00 0,00 0,00 0,00 
Liberia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mali 0,01 0,01 0,01 0,01 
Niger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nigeria 0,47 0,47 0,50 0,55 
Senegal 0,01 0,01 0,01 0,01 
Sierra Leone 0,00 0,00 0,00 0,00 
Togo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: knoema/AFDB Socio Economic Database (2016). 
 

Pelos dados apresentados na Tabela 02, as exportações da CEDEAO nestes 

quatro períodos analisados obtiveram uma participação média em torno de 70,00% na 

participação das exportações mundiais. Cabe destacar que a Nigéria, país mais dinâmico 

economicamente, manteve sua participação em torno de 50,00%, confirmando o 

comércio concentrador.  

A Nigéria demonstra este poderio nas exportações, puxado pela extração e 

comercialização do petróleo. A produção deste produto garante ao país, além de poder 

no mercado africano, também o poder político e de barganhar os seus interesses no 

mercado externo. Este poder político e econômico coloca a Nigéria a priorizar seus 

interesses extrarregionais. Krapohl e Fink (2013), afirmam que a África do Sul ao 

priorizar seus interesses extrarregionais se tornou num “Rombo”, no momento em que a 

cooperação regional entra em conflito com esses interesses. O que pode acontecer 

também com a Nigéria na CEDEAO, ou por qualquer um dos países membros da 

Comunidade, caso seus interesses, por pequenos que sejam, entrem em conflito.  

Outros dois países que também apresentam uma porcentagem de exportações 

moderadas são Gana e Costa do Marfim, com participação média em torno de 5,00% e 

6,00% respectivamente entre os anos 2006 e 2013. Além de Nigéria, Gana e Costa do 

Marfim apresentarem um sistema industrial mais avançado quando comparado com os 

outros Estados membros, este países possuem também uma produção de commodities 

mais consolidada, como a extração e comercialização do petróleo.  

Na Tabela 03, é apresentada uma análise comparativa do comportamento do 

comércio de exportação e importação intrarregional de dois grupos que possuem 

semelhanças em integração regional com a CEDEAO, o Mercado Comum da América 

do Sul (MERCOSUL) e a União Europeia (EU) composta por 27 países membros. 

Tabela 03 - Intra-Comércio e Extra-Comércio da CEDEAO, União Europeia e 
Mercosul – 2006, 2009, 2012 e 2014 (em %) 
Produtos Exportados (Extra-Grupo) 2006 2009 2012 2014 
CEDEAO 8,41 9,82 7,88 8, 92 
UE 27 (União Europeia 27) 67,76 66,53 46,06 62,34 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 12,78 14,42 13,2 13,03 

Produtos Importados (Intra-Grupo) 2006 2009 2012 2014 

     CEDEAO 11,75 10,28 10,78 10,97 
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Fonte: knoema/AFDB Socio Economic Database (2016). 
 

Pelos dados apresentados na Tabela 02, as exportações da CEDEAO nestes 

quatro períodos analisados obtiveram uma participação média em torno de 70,00% na 

participação das exportações mundiais. Cabe destacar que a Nigéria, país mais dinâmico 

economicamente, manteve sua participação em torno de 50,00%, confirmando o 

comércio concentrador.  

A Nigéria demonstra este poderio nas exportações, puxado pela extração e 

comercialização do petróleo. A produção deste produto garante ao país, além de poder 

no mercado africano, também o poder político e de barganhar os seus interesses no 

mercado externo. Este poder político e econômico coloca a Nigéria a priorizar seus 

interesses extrarregionais. Krapohl e Fink (2013), afirmam que a África do Sul ao 

priorizar seus interesses extrarregionais se tornou num “Rombo”, no momento em que a 

cooperação regional entra em conflito com esses interesses. O que pode acontecer 

também com a Nigéria na CEDEAO, ou por qualquer um dos países membros da 

Comunidade, caso seus interesses, por pequenos que sejam, entrem em conflito.  

Outros dois países que também apresentam uma porcentagem de exportações 

moderadas são Gana e Costa do Marfim, com participação média em torno de 5,00% e 

6,00% respectivamente entre os anos 2006 e 2013. Além de Nigéria, Gana e Costa do 

Marfim apresentarem um sistema industrial mais avançado quando comparado com os 

outros Estados membros, este países possuem também uma produção de commodities 

mais consolidada, como a extração e comercialização do petróleo.  

Na Tabela 03, é apresentada uma análise comparativa do comportamento do 

comércio de exportação e importação intrarregional de dois grupos que possuem 

semelhanças em integração regional com a CEDEAO, o Mercado Comum da América 

do Sul (MERCOSUL) e a União Europeia (EU) composta por 27 países membros. 

Tabela 03 - Intra-Comércio e Extra-Comércio da CEDEAO, União Europeia e 
Mercosul – 2006, 2009, 2012 e 2014 (em %) 
Produtos Exportados (Extra-Grupo) 2006 2009 2012 2014 
CEDEAO 8,41 9,82 7,88 8, 92 
UE 27 (União Europeia 27) 67,76 66,53 46,06 62,34 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 12,78 14,42 13,2 13,03 

Produtos Importados (Intra-Grupo) 2006 2009 2012 2014 

     CEDEAO 11,75 10,28 10,78 10,97 

UE 27 (União Europeia 27) 60,32 59,31 56,21 58,65 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 18,89 17,69 15,2 14,03 
Fonte: UNCTADSTAT (2016) 
 

Pelas informações da Tabela 03, é possível verificar que os 27 países da União 

Europeia possuem um grau de intracomércio elevado, pois exportaram de sua 

Comunidade 67,76% e 66,53% entre os anos de 2006 e 2009, reduzindo para patamares 

de 46,06% em 2012 e com uma recuperação para 62,3% em 2014. Com relação à 

CEDEAO, percebe-se um baixo dinamismo quando comparado com o Bloco da União 

Europeia, o comércio de exportação intrabloco girou em torno de 8,41% e 9,82% em 

2006 e 2009, também sofreu reduções das exportações em 2012 (7,88%) e se recuperou 

para 8,92% em 2014. Na região do MERCOSUL, os países da América do Sul, 

demonstraram uma relação comercial mais elevada que os países da CEDEAO, porém 

abaixo da União Europeia. As porcentagens do volume destas atividades giraram em 

torno de 12,78% e 14,42% em 2006 e 2009 e permaneceram estáveis no ano de 2012 e 

2014, com aproximadamente 13,20% e 13,03% respectivamente.  

Quanto às importações intrarregionais, a União Europeia obteve 60,32% em 

2006 decresceu para 59,31% em 2009, 56,21% em 2012 e recuperou-se com um leve 

aumento para 58,65% em 2014. Como verificado na Tabela 03, a CEDEAO e o 

MERCOSUL, possuem desempenhos abaixo da União Europeia. Assim, compreende-se 

que a União Europeia consegue um elevado consumo interno da sua produção, como 

também apresentam elevado consumo nos produtos que exportam para outras 

Comunidades. Logo, pelos Estados membros na União Europeia possuírem menos 

desigualdades econômicas, políticas e sociais, estes aspectos possibilitam uma alta 

competição intrarregional dos produtos e serviços realizados, que posteriormente facilita 

o acesso a competitividade destes produtos no mercado externo. 

O foco nos produtos agrícolas e de mineração, que são eleitos para exportação 

no CEDEAO e no MERCOSUL determinam o fator de baixo comércio intrarregional, e 

também são motivos da limitação da pauta de exportações e nos investimentos 

industriais dos Estados membros. Muitos países em desenvolvimento optam pela 

exportação de commodities pela facilidade da produção, ignorando as possíveis 

desvantagens que esta homogeneização da produção ocasiona no longo prazo, tal como: 

baixa industrialização, foco principal no comércio extrarregional em detrimento de 
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UE 27 (União Europeia 27) 60,32 59,31 56,21 58,65 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 18,89 17,69 15,2 14,03 
Fonte: UNCTADSTAT (2016) 
 

Pelas informações da Tabela 03, é possível verificar que os 27 países da União 

Europeia possuem um grau de intracomércio elevado, pois exportaram de sua 

Comunidade 67,76% e 66,53% entre os anos de 2006 e 2009, reduzindo para patamares 

de 46,06% em 2012 e com uma recuperação para 62,3% em 2014. Com relação à 

CEDEAO, percebe-se um baixo dinamismo quando comparado com o Bloco da União 

Europeia, o comércio de exportação intrabloco girou em torno de 8,41% e 9,82% em 

2006 e 2009, também sofreu reduções das exportações em 2012 (7,88%) e se recuperou 

para 8,92% em 2014. Na região do MERCOSUL, os países da América do Sul, 

demonstraram uma relação comercial mais elevada que os países da CEDEAO, porém 

abaixo da União Europeia. As porcentagens do volume destas atividades giraram em 

torno de 12,78% e 14,42% em 2006 e 2009 e permaneceram estáveis no ano de 2012 e 

2014, com aproximadamente 13,20% e 13,03% respectivamente.  

Quanto às importações intrarregionais, a União Europeia obteve 60,32% em 

2006 decresceu para 59,31% em 2009, 56,21% em 2012 e recuperou-se com um leve 

aumento para 58,65% em 2014. Como verificado na Tabela 03, a CEDEAO e o 

MERCOSUL, possuem desempenhos abaixo da União Europeia. Assim, compreende-se 

que a União Europeia consegue um elevado consumo interno da sua produção, como 

também apresentam elevado consumo nos produtos que exportam para outras 

Comunidades. Logo, pelos Estados membros na União Europeia possuírem menos 

desigualdades econômicas, políticas e sociais, estes aspectos possibilitam uma alta 

competição intrarregional dos produtos e serviços realizados, que posteriormente facilita 

o acesso a competitividade destes produtos no mercado externo. 

O foco nos produtos agrícolas e de mineração, que são eleitos para exportação 

no CEDEAO e no MERCOSUL determinam o fator de baixo comércio intrarregional, e 

também são motivos da limitação da pauta de exportações e nos investimentos 

industriais dos Estados membros. Muitos países em desenvolvimento optam pela 

exportação de commodities pela facilidade da produção, ignorando as possíveis 

desvantagens que esta homogeneização da produção ocasiona no longo prazo, tal como: 

baixa industrialização, foco principal no comércio extrarregional em detrimento de 



2114    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

intrarregional e, transferência indireta da renda para fora da Comunidade Onah e 

Chukwu (2012).   

 Cabe destacar que a Comunidade apresenta algumas lacunas da integração da 

CEDEAO, como na limitação do aproveitamento de forma eficiente das oportunidades 

que dispõe internamente. Com base na Teoria das Vantagens Comparativas, países desta 

Comunidade deveriam firmar acordos comerciais aproveitando as vantagens de cada um 

deles (como consta nos objetivos tratados). A Guiné-Bissau, por exemplo, é dotada de 

vantagens climáticas, para agricultura e pesca, também é banhado pelo Oceano 

Atlântico e cortado por vários rios, que permitem os refúgios dos peixes (pela 

quantidade de mangal) e também para alimentação. Neste sentido, o país poderia 

aproveitar os acordos comerciais com outros países da CEDEAO comprando o que 

estes produzem e exportando seus produtos (manga e peixe etc.). 

 
 4.2 A dinâmica de crescimento dos países da CEDEAO 

O Indicador do Nível de Crescimento (INC) dos países da CEDEAO 

apresentaram resultados desiguais. Dos 15 países analisados, 04 países apresentaram um 

nível de crescimento acima da média (100) da Comunidade. Os resultados da análise 

podem ser observados na Tabela 04. 

 
Tabela 04 - Índice de Nível de Crescimento de Países (INCP) da CEDEAO - 2014 
(2006, 2009, 2012 e 2014) (em %). 

Ranking CEDEAO INCP INCP INCP INCP 
2014 2012 2009 2006 

      1º Cabo Verde 317,79 328,58 389,44 360,36 
2º Nigéria 287,91 258,57 192,55 237,39 
3º Costa do Marfim 128,20 121,27 136,56 130,23 
4º Gana 124,62 154,94 121,01 129,57 
5º Senegal 81,70 96,18 112,34 112,64 
6º Benin 75,74 70,88 78,9 77,65 
7º Sierra Leone 71,44 59,18 47,35 49,56 
8º Burkina Faso 60,58 66,1 60,95 58,87 
9º Gambia 56,86 48,87 60,91 61,14 

10º Mali 56,58 60,61 67,55 65,2 
11º Guinea 54,39 46,56 47,52 41,27 
12º Guiné-Bissau 51,18 59,03 57,26 55,18 
13º Togo 50,16 54,52 56,18 53,94 
14º Libéria 45,55 39,05 33,39 30,67 



Atas  Proceedings    |    2115

 Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira  P10

15º Niger 37,30 35,66 38,09 36,31 
Fonte: Knoema/AFDB Socio Economic Database, 1960-2016 (2016). Elaborado pelos autores. 
 

    
Os quatros países que apresentaram resultados acima da média porcentual da 

Comunidade em 2014 foram Cabo Verde (%317,79), Nigéria (287,91%), Costa do 

Marfim (128,20%) e Gana (124,62%) Com a economia bem estruturada e a baixa 

densidade demográfica, Cabo Verde se destaca na média de crescimento. A Nigéria 

apresentou um nível de crescimento acima de 200% entre os anos de 2006 e 2014, com 

um crescimento médio de 244, 11%, enquanto Costa do Marfim e Gana apontaram 

resultados em torno de 130% de média. 

Dados alarmantes para a Comunidade CEDEAO são de que mais de 70% dos 

países apresentaram dados abaixo do nível de crescimento, ou seja, 11 países. Assim, 

compreende-se que o nível de crescimento que é calculado com base no PIB per capita 

dos países da Comunidade, e o PIB por sua vez calculado pelos produtos e serviços 

realizados nestes países num determinado ano, espelham quanto estes países estão 

produzindo menos para seu crescimento e desenvolvimento. Pela Figura 02, é possível 

visualizar o número de países que apresentaram resultados acima da média 100% e os 

países abaixo da média, classificados entre 50% e 100% e menor que 50%. 

 
Figura 02 – Número de Países da CEDEAO classificados de acordo com o Indicador 
do Nível de Crescimento (INC) de 2006, 2009, 2012 e 2014. 

 
 Fonte: Knoema/AFDB Socio Economic Database, 1960-2016 (2016). Elaborado pelos autores. 
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Como apresentado na Figura 02, percebe-se que há um elevado número de 

Estados membros com crescimento abaixo da média, porém, somente dois países estão 

em situação abaixo de 50% de crescimento, enquanto maior parte dos países da 

Comunidade apresentaram resultados entre 50% 100%. Contudo, não houve um 

aumento no crescimento entre os países de baixo crescimento médio, mas sim, uma 

redução do crescimento de Senegal, que estava em 2006 e 2012 com crescimento acima 

da média 112,64% e 112,34% respectivamente. Este país reduziu seu crescimento 

médio nos últimos dois anos da análise, 96,18% em 2012 e 81,70 em 2014. Concluindo 

que os países membros da CEDEAO ainda possuem pouca dinâmica econômica. 

O comércio intrarregional deve ser entendido como uma “mola” propulsora para 

o crescimento da região, como ressalta Danquah, Barimah e Ohemeng (2013), pois é 

necessário um elevado esforço de cooperação e de coordenação das atividades 

intrarregionais, a partir deste contexto, a CEDEAO e outras organizações africanas 

poderão acelerar o crescimento econômico e um desenvolvimento mais efetivo.  

Logo, o comércio intrarregional pode incentivar ao consumo e a concorrência, 

com isso levar a criatividade na diversificação dos produtos de importação e exportação 

intrarregional. Por fim, a produção que aumenta o nível de crescimento pode incentivar 

a transformação dos produtos que até aqui não são aproveitados para o consumo em 

larga escala, com isso incluir mais pessoas no mercado e aumentar a renda da 

população. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo do trabalho foi analisar o impacto do comércio intrarregional no nível 

de crescimento dos países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. 

Constatou-se que a CEDEAO apresenta valores de exportações e importações fora da 

Comunidade maior do que as exportações e importações realizadas dentro da 

Comunidade.  

Alguns dos fatores que pode ser apontado como causas deste baixo nível do 

comércio intrarregional, são: o fato da maioria dos países membros, ainda 

“preservarem” fortes ligações com países ex-colonizadores (Guiné-Bissau e Portugal) e; 

o segundo fato, ínfima capacidade de produção dos produtos industrializados, mas foco 

na produção de commodities e a incapacidade de transformá-las internamente.  
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Pode se alegar também a abertura à globalização, sem inicialmente terem feito 

uma reforma profunda, tornou os produtos destes países vulneráveis a competição com 

os produtos de alta qualidade importados do exterior. Por isso, a melhor forma de 

conseguir-se “respirar” nesta corrida é investir maciçamente na transformação das 

commodities, fortificar comércio intrarregional e reforçar intercâmbio de conhecimento.  
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1. Introdução 
 

A implementação da Zona do Euro tem sido alvo de ampla pesquisa e debate ao longo 
dos últimos anos. A crise da dívida soberana, deflagrada em 2009, desenvolveu-se como 
resultado do aumento do endividamento do governo na tentativa de resgatar o sistema 
bancário europeu em resposta à desaceleração das economias da região que foram 
profundamente afetadas pela queda acentuada nos preços dos ativos, desencadeada pelo 
estouro da bolha imobiliária norte-americana, no segmento do mercado conhecido como 
subprime. Este episódio expôs as fragilidades da Zona do Euro enquanto união monetária, e a 
governança da política econômica na região, e despertou renovado interesse acerca da 
discussão sobre as condições necessárias para se formar uma área monetária ótima.  

Os critérios necessários para se formar uma união monetária estão apoiados na Teoria 
de Áreas Monetárias Ótimas (AMO), originalmente proposta por Robert Mundell (1961). 
Baseada em seu trabalho pioneiro, que inicialmente destacou a mobilidade dos fatores de 
produção, especialmente a mobilidade da mão de obra, como propriedade essencial na 
formação de uma área monetária ótima, e apontou a importância da flexibilidade dos preços e 
dos salários como mecanismos de ajustamento a choques de demanda idiossincráticos. 
McKinnon (1963), por sua vez, acrescentou à teoria o grau de abertura ao comércio exterior, 
uma vez que uma maior grau de abertura de uma economia ao exterior favoreceria a adoção 
de taxas de câmbio fixas, enquanto Kenen (1969) contribuiu com a importância da 
diversificação na estrutura produtiva das economias e com a relevância do federalismo fiscal. 
Este conjunto de critérios formam, assim, o núcleo teórico clássico de AMO.  

Ao longo do tempo, o arcabouço analítico subjacente à teoria de AMO foi sendo 
aprimorado e ampliado, emergindo daí uma nova fase da teoria. Os desenvolvimentos 
recentes envolvem a credibilidade das autoridades monetárias, incorporada por Kydland e 
Prescott (1977) e Barro e Gordon (1983); a eficiência da política monetária, introduzida por 
Artis (1991); as instituições do mercado de trabalho, sugerida por De Grauwe (1992); a 
eficácia dos ajustamentos cambiais, apontada por Tavlas (1993); a natureza dos choques, 
incluída por Buiter (1995) e a hipótese da especialização, defendida por Krugman (1993) em 
contraste com a hipótese da endogeneidade, proposta por Frankel e Rose (1998), entre outras 
contribuições. Outros autores (Eichengreen, 1993; Rogoff, 2001) enfatizam os custos de 
países com ciclos de negócios não sincronizados e sem mecanismos compensatórios (como 
uma politica fiscal compensatória) abrirem mão de sua política monetária para um banco 
central comum.  

Em relação ao último ponto desenvolveram-se duas visões antagônicas, com 
implicações diferentes para a implementação das uniões monetárias: a hipótese da 
especialização que argumenta que uma maior integração comercial promoverá uma maior 
especialização setorial, tornando os choques mais assimétricos, conduzindo à menor 
convergência dos ciclos econômicos e, portanto, menor desejabilidade na formação de uniões 
monetárias (Krugman, 1993); e hipótese da endogeneidade das AMO defende que uma maior 
integração comercial induzirá a uma maior convergência nas flutuações do produto e, 
portanto, a maiores benefícios líquidos na formação de uniões monetárias, uma vez que o 
aumento esperado nos fluxos comerciais entre os membros da união monetária tornaria os 
ciclos econômicos mais sincronizados (Frankel e Rose, 1998)1.  

Este artigo objetiva contribuir para avaliação da integração dos países da Zona do 
Euro, analisando as semelhanças das respostas dos países da Zona do Euro aos choques na 
política monetária e no câmbio e investigando a simetria das flutuações na taxa de 

                                                 
1 Clark e Van Wincoop (2001) e Baxter  e Kouparitsas (2005) também encontraram uma associação positiva 
entre comércio bilateral e correlação dos ciclos de negócios. 
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crescimento do nível de atividade na região através da análise da importância relativa da 
resposta do crescimento do PIB destes países aos choques comum e específico identificados 
pelo modelo FAVAR utilizado. Este modelo é estimado através de um método Bayesiano 
com prioris de Litterman (1986). 

A importância do choque comum (relativamente ao específico) nos diversos países 
fornece uma medida do grau de integração dos diversos membros da Zona do Euro. Se o 
movimento do produto de um país-membro apresentar uma menor sincronia com o 
movimento do produto da região, a política monetária comum poderá acentuar as flutuações 
do produto neste país, ao invés de atenuá-las. Por outro lado, se o movimento do produto de 
um país-membro de uma união monetária apresentar uma maior sincronia com o movimento 
do produto da união, a adoção de uma política monetária  e cambial comum, conduzida por 
um banco central único, será um substituto muito próximo da política monetária  e cambial 
própria daquele país. Para o propósito deste artigo, entende-se por integração a semelhança 
nos movimentos comuns do produto: um país estará mais integrado quando a resposta ao 
choque comum for relativamente maior que a resposta ao choque específico.  

Mais especificamente, este artigo pretende responder às seguintes questões: (i) Como 
os países da Zona do Euro respondem a um choque de política monetária e a um choque da 
taxa de câmbio? (ii) Qual a importância relativa de um choque comum e de um choque 
idiossincrático (específico)? (iii) Diante dos resultados obtidos, o que se pode concluir a 
respeito dos movimentos comuns do produto (integração) dos países da Zona do Euro?  

Para tanto, o artigo utiliza um modelo de Vetor Auto-regressivo Aumentado por 
Fatores Dinâmicos (FAVAR), com 125 variáveis econômicas e financeiras dos 17 países 
membros da União Monetária Europeia (UME) e dados trimestrais para o período 1999:1 a 
2013:1. O FAVAR é particularmente apropriado por permitir sumariar um amplo conjunto de 
informações em um pequeno número de fatores dinâmicos, o que torna o modelo 
parcimonioso.  

Além dessa introdução, o artigo  está organizado da seguinte forma: a seção 2 efetua 
uma breve revisão da literatura empírica. A seção 3 descreve brevemente os dados utilizados. 
A seção 4 detalha a metodologia utilizada. Já a seção 5 descreve e avalia os resultados 
obtidos. Por fim, a seção 6 efetua uma síntese do artigo. 
 
2. Breve Revisão da Literatura Empírica 
 

Esta seção realiza uma breve revisão da literatura de trabalhos empíricos que 
buscaram em sua metodologia estimar choques comuns e/ou idiossincráticos sobre os países 
membros da Zona do Euro, bem como investigar o grau de convergência entre estes países. 

Bayoumi e Eichengreen (1992) usaram um VAR Estrutural para identificar choques 
de oferta e de demanda na Europa e analisar as respostas dos países da Comunidade Europeia 
(CE). Fizeram o mesmo exercício para regiões dos EUA, usado como padrão de referência de 
uma AMO, e compararam os resultados da CE com os EUA. O período analisado foi de 1960 
a 1988, ou seja, pré-UEM. A proposta era estudar se os choques da CE se tornaram mais 
correlacionados como resultado da convergência de políticas macroeconômicas e avaliar a 
viabilidade da formação de uma área monetária ótima na Europa. Com efeito, tanto a CE 
como os EUA estavam divididos entre um “centro” de regiões caracterizadas por um 
comportamento relativamente simétrico e uma “periferia” cujos choques eram mais 
fracamente correlacionados com os experimentados pelo “centro”. Os resultados dos choques 
de demanda foram relativamente maiores nas regiões dos EUA comparados com os países da 
CE, sugerindo a maior especialização dos últimos e, portanto, a maior fragilidade destes 
frente a outras fontes de choques. Concluíram que a resposta aos choques foi 
significativamente mais idiossincrática entre os países membros da Comunidade Europeia 
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(CE) do que entre as regiões dos EUA, indicando que a CE iria encontrar mais dificuldade 
para funcionar como uma união monetária. Encontraram pequena evidência de convergência 
entre o “centro” e a “periferia” da CE ao longo do tempo. As funções de impulso resposta 
indicaram que os países da CE apresentaram respostas mais lentas aos choques do que as 
regiões dos EUA, o que os autores presumiram ser explicado pela baixa mobilidade dos 
fatores.   

Eickmeier (2006), por sua vez, estimou o tamanho e a persistência de co-movimentos 
entre variáveis econômicas (ciclo de negócios) e a heterogeneidade (dispersão) na área do 
Euro e seus determinantes no período de 1982 a 2003. Mais precisamente, buscou responder 
as seguintes perguntas: (i) Quantos fatores comuns ou choques orientavam a economia na área 
do Euro? (ii) A origem da não-estacionariedade das principais variáveis macroeconomias dos 
países da UEM devia-se a choques comuns, idiossincráticos ou ambos? (iii) A 
heterogeneidade entre o desenvolvimento econômico de cada país era causada por choques 
idiossincráticos ou por choques comuns que se disseminavam de forma assimétrica?  Para 
responder essas e outras questões utilizou a abordagem PANIC (Panel Analysis of 
Nonstationarity in Idiosyncratic and Common Components), que permitiu estimar os fatores 
comuns e os componentes idiossincráticos, estacionários e não estacionários, e avaliar o grau 
de persistência destes. Este instrumental foi complementado com um modelo de fator 
dinâmico estrutural, que permitiu fazer uma análise estrutural, isto é, identificar choques 
estruturais comuns e avaliar seus mecanismos de propagação através do sistema. Os principais 
resultados encontrados foram: (i) identificação de cinco tendências comuns que orientavam a 
economia na área do euro, sendo quatro fatores domésticos e um externo, a saber: dois 
choques de oferta (produtividade e oferta de trabalho), um choque de demanda, um choque de 
política monetária, e um choque nos EUA; (ii) a fonte da não-estacionariedade das principais 
variáveis macroeconômicas devia-se a choques comuns e idiossincráticos; (iii) uma dispersão 
menor no desenvolvimento econômico entre os países era devida a choques idiossincráticos, 
enquanto que a principal força que explicava uma dispersão maior era a propagação 
assimétrica de choques comuns. A autora concluiu que, apesar dos países membros da UEM 
estarem intimamente ligados através do comércio e dos mercados financeiros, o co-
movimento econômico entre eles ainda estava longe de ser perfeito e continuava a persistir a 
heterogeneidade dos movimentos de produto e preços entre cada país. 

Bovin et al (2008) buscaram caracterizar o mecanismo de transmissão da política 
monetária na Zona do Euro e entre seus membros, ilustrando como este mecanismo havia 
mudado com a introdução do euro. A ideia geral é decompor as flutuações em séries 
individuais em um componente determinado por flutuações comuns na Zona do Euro, e um 
componente que é específico para a série considerada no trabalho. Em particular, objetiva-se 
também explicar as diferenças observadas ao longo do tempo e entre países em resposta às 
principais variáveis macroeconômicas. Para tanto utilizaram um Vetor Auto-regressivo 
Aumentado por Fatores Dinâmicos (FAVAR), a partir do trabalho de Bernanke et al (2005), 
com um painel balanceado de 245 series trimestrais, para o período de 1980:1 a 2007:3. Os 
autores encontraram importante heterogeneidade de respostas entre os países frente aos 
choques antes do lançamento do euro. Em particular, encontraram que um choque na taxa de 
juros alemã provocou fortes efeitos sobre as taxas de juros de longo prazo na Itália e na 
Espanha, contribuindo para uma forte contração do consumo nesses dois países. De acordo 
com suas estimativas, a criação do euro contribuiu para uma maior homogeneidade nos 
mecanismos de transmissão da política monetária entre os países membros da Zona do Euro e 
para uma redução generalizada nos efeitos desses choques. Em particular, as taxas de juros de 
longo prazo, o investimento, o produto e o emprego responderam em menor intensidade aos 
choques de taxas de juros de curto prazo no novo regime de política monetária, enquanto o 
comércio e a taxa de câmbio real efetiva responderam de forma mais intensa. Os autores 
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encontraram que o consumo privado e o investimento são mais estáveis na Itália e na 
Espanha, em parte porque as taxas de juros de longo prazo estavam mais efetivamente 
ancoradas nesses países desde o início da união monetária. Argumentaram ainda  que essas 
mudanças são explicadas não somente pela mudança no regime monetário, mas também pela 
atuação do BCE. O modelo prediz que, ao remover o risco de taxa de câmbio entre os países 
membros da união, como resultado da fixação das taxas de câmbio através da união monetária 
e, por ter um Banco Central mais decisivamente focado na estabilização da inflação e do 
produto, o impacto de choques monetários sobre a atividade econômica tem se reduzido.  

Cabe mencionar, ainda, o trabalho de Gonçalves et al (2009), que ainda que não 
objetive estimar choques (comuns e idiossincráticos) entre os países membros da Zona do 
Euro, contribui para investigação sobre a correlação de ciclos de negócios entre os países 
membros da União Monetária Europeia (UME) depois da implementação do Euro em 
comparação a outros países da OECD. Para tanto, os autores utilizam uma técnica simples de 
diferenças em diferenças para uma base de dados de 22 países do OECD, para o período de 
1980 a 2007, no qual 12 vieram a aderir a UME, de modo a avaliar se a maior correlação de 
ciclos entre pares de países da Zona do Euro depois de 1999 pode ser atribuída a adoção da 
moeda comum. Os resultados obtidos na estimativa realizada pelos autores sugerem que a 
adoção do Euro tem tornado os ciclos econômicos mais correlacionados entre os pares dos 
países membros da UME. Acrescentam, ainda, que o “efeito Euro” não é consequência de um 
comércio maior entre os países que têm a mesma moeda comum, uma vez que mudanças no 
comércio externo parece ter contribuído negativamente para a correlação bilateral entre os 
ciclos. Alternativamente, este resultado parece ser relacionado diretamente a politica 
monetária comum, e não a sua influencia sobre os fluxos comerciais bilaterais. Portanto, a 
existência de choques monetários comuns aparece como uma das principais razões por detrás 
da maior sincronização de ciclos econômicos entre os países da UME. 

Este artigo objetiva contribuir para a análise empírica do grau de integração dos países 
da Zona do Euro ao utilizar uma metodologia que permite o uso de um amplo conjunto de 
variáveis e ao identificar o grau de simetria das flutuações na taxa de crescimento do nível de 
atividade dos membros da UME através da identificação dos choques comuns e específicos. 
Este grau de integração pode ser mais profundamente verificado observando-se a simetria das 
respostas destes países aos choque exógenas nas políticas monetária e fiscal.  Estes choques, 
neste artigo, foram identificados através da imposição de restrições nas funções impulso-
resposta. Tendo como base esta breve resenha da literatura empírica, desconhecemos a 
utilização do modelo FAVAR em análise igual à proposta por este artigo para identificação de  
choques comuns e específicos, estimado através de um método Bayesiano desenvolvido para 
incorporar prioris de Litterman (1986). 

 
3. Dados 
 

A frequência dos dados utilizados é trimestral e o período analisado corresponde ao 
primeiro trimestre de 1999 até o primeiro trimestre de 2013. Os dados incluem variáveis 
econômicas e financeiras dos 17 países membros da Zona do Euro, a saber: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Portugal. Para obter os fatores dinâmicos do 
FAVAR, foram utilizadas 125 séries financeiras e macroeconômicas coletadas em diversas 
fontes2. Para algumas séries de taxas de juros foram calculadas suas taxas médias e outras 

                                                 
2 Foram usadas as seguintes fontes: PIB (Eurostat), déficit primário (OECD), Taxa de Câmbio US$ x €$ (BCE), 
inflação – índice de preços ao consumidor (Eurostat), juros de longo prazo de títulos da dívida soberana (FMI),  
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séries foram expressas como porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB real foi 
obtido a partir da série de PIB a preços correntes e de uma série de variação de volume do 
PIB. As séries com comportamento errático foram suavizadas através do cálculo de médias 
móveis. As séries que se mostraram não estacionárias foram diferenciadas até que se 
tornassem estacionárias. Os resultados dos testes de raízes unitárias foram obtidos utilizando-
se o software Eviews e encontram-se no Tabela A1, em anexo. 

O FAVAR contém também variáveis cujas informações não foram condensadas em 
fatores dinâmicos e que foram utilizadas para impor restrições de sinais nas funções impulso-
resposta. Escolheram-se as seguintes variáveis: taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE 
rate), taxa de juros de curto prazo da Comunidade Europeia (CE), taxa de inflação, a taxa de 
câmbio nominal (US$/€$) e o PIB da CE. 

 
4. Metodologia 
 
4.1. O Modelo 

 
Suponha que a dinâmica conjunta de  ,t tF Y , onde o vetor Yt contém instrumentos da 

Política Monetária e Cambial do Banco Central Europeu, possa ser descrita pelas equações (1) 
e (2) a seguir: 

1

1

( ) DJt t
t

t t

F F
L v

Y Y




   
      

   
           (1) 

Onde:  L  é um polinômio do operador de defasagens L de ordem finita p; D é uma 
matriz (M+K) x h de parâmetros de variáveis exógenas; J é um vetor h x 1 de variáveis 
exógenas. O termo de erro tv  tem média zero e matriz de covariância Q. 

Admitimos que as séries de tempo informativas tX  estão relacionadas aos fatores 
dinâmicos não observáveis, tF , bem como às variáveis observáveis, tY , por meio da seguinte 
equação: 

f y
t t t tX F Y e               (2) 

Onde f  é uma matriz de cargas fatoriais NxK ,  y é uma matriz de cargas fatoriais 
NxM  e te  é um vetor dos erros 1Nx , com média zero e não correlacionado contemporânea e 
serialmente. A equação (2) captura a ideia de que ambos, tY  e tF , que em geral podem ser 
correlacionados, representam as forças comuns que impulsionam a dinâmica de tX . 
Condicional em tY , os tX  são, portanto, medidas ruidosas dos fatores observados subjacentes 

 tF . Na equação (2) tX  depende apenas dos valores correntes e não dos valores defasados 
dos fatores dinâmicos. No entanto, esta formulação não é restritiva na prática, já que tF  pode 
ser interpretado como arbitrário, incluindo defasagens dos fatores fundamentais. Stock e 
Watson (1999) referem-se à equação (2) - sem as variáveis observáveis – como um modelo de 
fator dinâmico.  

O modelo foi estimado através de um procedimento bayesiano que utiliza o 
amostrador de Gibbs. Este é utilizado para obter uma amostra das distribuições a posteriori e é 
definido, essencialmente, como um esquema iterativo de amostragem de uma cadeia de 
Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições condicionais (Gamerman, 
                                                                                                                                                         
taxa de juros do Federal Reserve (FED), exportações e importações (FMI), taxa de desemprego (FMI) e 
produção industrial (FMI).  
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1996). Em uma análise bayesiana as informações existentes sobre os parâmetros de interesse 
são incorporadas no modelo por meio das distribuições a priori destes parâmetros. O modelo 
em espaço de estados: 









t

t

Y
X

= 
    
  0       I

f y  
 
 









t

t
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F
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0

te
                                                          (3) 
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1

1

t

t

Y
F

+DJ+ ѵt                                                                                      (4) 

Onde Yt é um vetor Mx1 de variáveis econômicas observáveis, cujas propriedades 
dinâmicas são de grande interesse; Ft é um vetor Kx1 de fatores dinâmicos não observados; D 
é uma matriz (M+K) x h de parâmetros de variáveis exógenas; J é um vetor h x 1 de variáveis 
exógenas e Xt é um vetor Nx1 de séries temporais que contém informação sobre os fatores 
dinâmicos não observados. As cargas f e y são restritas, conforme discutido anteriormente. 
O vetor de erros et e ѵt são Nx1 e (K+M) x 1, respectivamente, e têm as seguintes 
distribuições et ~ N(0,R) e ѵt ~ N(0,Q), com et e ѵt independentes e R diagonal. 

A equação (3) é a equação da medida ou das observações, enquanto (4) é a equação de 
transição.  

Resumidamente, seja Zt=(Xt, Yt), εt = (et, 0) e Gt=(Ft, Yt), então as equações (3) e (4) 
podem ser reescritas como: 

Zt=Gt+ εt         (5) 
Gt  (L) Gt-1 + DJ + ѵt                             (6) 

Note que   tem como parâmetros desconhecidos as matrizes de cargas fatoriais, com-
posta por f ey, e P= cov (εt, εt’) é a matriz de covariância de εt = (et, 0).  

A equação (6) pode ser expressa em sua versão estrutural, ou seja: 
               HGt = H(L) Gt-1 + HDJ+Hѵt         

Onde:  H é de posto completo  e  escolhida de tal forma que pondo-se  ut = Hѵt , cov(ut) = I.   
Seja H(L) = C1L+…+CpLp     e  1  [C D]pC  . 

Seja  xt  = [Gt-1 Gt-2 .... Gt-p  J]’, admitindo que o VAR tenha p defasagens (no nosso 
artigo p=4 e é maior do que o número de defasagens que seria escolhido utilizando-se um 
procedimento clássico de estimação e critérios de informação).  Então a equação (6) na forma 
estrutural pode ser escrita como:  
     ' ' ' ' '

t t tG H x u                                                                                              (6)’ 
θ   fy 

 
Seja TX =(X1, X2, ..., XT) a história de X entre o período 1 e o período T. Então pode-

se definir TF  = (F1, F2, ..., FT). A análise bayesiana trata os parâmetros do modelo como 

variáveis aleatórias, e o que desejamos é obter as densidades marginais a posteriori de TF  e θ, 
respectivamente: 

p( TF )=ʃ p( TF , θ) dθ        (7) 

~ 
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p(θ)=ʃ p( TF , θ) d TF          (8)  

 Onde p( TF , θ) é a densidade a posteriori conjunta de TF e θ  e as integrais são 

tomadas em relação a TF e θ, respectivamente. Dadas estas densidades marginais a posteriori, 

a estimação de TF e θ pode ser obtida pela moda das distribuições empíricas correspondentes 
às densidades especificadas pelas equações (7) e (8). 

Para obter extrações destas  densidades foi aplicado o método de multimovimento do 
amostrador de Gibbs para o modelo em espaço-de-estados dado pelas equações (5) e (6)’. Seja 
β=(fyR) e ξ =(L) DQ). Portanto, θ= ξ β). No que se segue o (s) indica 
simulação s. As extrações destas densidades são feitas através de dois passos: I) Dados TZ e 
θs-1  extrair ( )s

TF  e β(s)  ; II)  Dados TZ , ( )s
TF  extrair  (s) e H(s) e, portanto, ξ(s).  

Para descrições detalhadas dos procedimentos adotados nos passos I) e II) ver, 
respectivamente, Almeida et al (2012) e Lima et al (2011).  Os procedimentos de simulação 
adotados nos passos I) e II) foram desenvolvidos, respectivamente, por Bernanke et al (2005) 
e por Waggoner e Zha (2003).  

O passo II é mais complexo e será ligeiramente descrito a seguir. Considerando como 
dados  ( )s

TF e  TZ ,  e utilizando a equação (6)’, podemos utilizar o algoritmo proposto por 
Waggoner e Zha (2003) (descrito detalhadamente em Lima et al, 2011) para obter, através de 
um procedimento Bayesiano com prioris de Litterman (1986), uma extração “s” para    e H ,   
 (s) e H(s) .  Nós, como os autores citados, utilizamos quatro hiperparâmetros 1 , 2 , 3 e 4  
para as prioris. O parâmetro 1  mede o grau de aperto (tightness)  geral, em torno das médias 
das prioris, para todos os coeficientes, inclusive para os parâmetros dos valores 
contemporâneos das variáveis. O parâmetro 2 mede o aperto relativo, em torno das médias 
das prioris, para os coeficientes dos valores defasados das variáveis. O parâmetro 3  mede o 
aperto relativo para o termo constante e o parâmetro 4 mede a progressão do aperto à medida 
que aumenta a defasagem da variável. No nosso artigo os seus valores foram fixados em 0,5, 
0,25,  10 e 2.  O número de defasagens das equações (6) e (6)’ foi fixado arbitrariamente em 
4. Este número de defasagens é maior do que o sugerido por critérios de informação 
utilizando-se procedimentos clássicos de estimação.  
 
Obtendo uma Extração da Função Impulso Resposta que satisfaz às Restrições de Sinais 

a. Para cada simulação “s”, descrita anteriormente, faça a extração de uma matriz 
W de uma distribuição normal padrão independente  de dimensão  r x r ( r = 
número de variáveis endógenas do BVAR) e seja  W QR uma decomposição 
QR de W com diagonal R  normalizada para ser positiva. 

b.  Seja ( ) ( )s sH H Q . Compute a função impulse resposta IRF(s)  dados H(s) and 
 (s) . 

c. Se a  IRF(s) satisfaz às restrições de sinais  ela é mantida e descartada em caso 
contrário. 

Após um número grande de simulações são mantidas todas as simulações das Funções 
Impulso Resposta que satisfazem à restrição de sinal. 
 
A identificação dos choques 
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As restrições de sinais foram extraídas do modelo Mundell – Fleming estocástico 
dinâmico.3 A Tabela 14, a seguir, resume as restrições de sinais sobre as funções impulso-
resposta utilizadas neste artigo para identificar os choques de política monetária e da taxa de 
câmbio real.5 

Dadas as restrições impostas de acordo com a Tabela 1, após um choque 
“contracionista” de política monetária, a taxa de juros do BCE sobe, o nível de preços na 
Zona do Euro (ZE) diminui, a taxa de juros de curto prazo da ZE sobe, a taxa de câmbio 
nominal não diminui ou aumenta (valoriza), o produto da ZE, da Alemanha e da França não 
aumentam ou tendem a cair (restrições impostas às respostas de 1 a 5 passos à frente). 

Ainda, após choque na taxa de câmbio, o nível de preços não cai (ou tende a 
aumentar), ocorre um aumento da taxa de câmbio nominal (US$/€$) e o produto da ZE, 
Alemanha e da França não diminuem  ou aumentam (restrições impostas às respostas de 1 a 5 
passos à frente).     

 
TABELA1 

Restrições de sinais usadas para identificar o modelo FAVAR 
                          Tipo de Choque 

 
Resposta das variáveis  Política monetária  Taxa de câmbio    
 
Taxa de juros do BCE    > 0        agnóstico   
 
Inflação CE                   ≤ 0              ≥ 0     
 
Juros CP CE     > 0        agnóstico 
 
Taxa de câmbio nominal   ≥ 0              < 0 
 
PIB CE     ≤ 0         ≥ 0 
 
PIB Alemanha    ≤ 0    ≥ 0 
 
PIB França     ≤ 0    ≥ 0 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 
 
Obtendo uma extração da  função impulso resposta dos choque específicos e comuns 
 Considere a equação (9) descrita anteriormente e apresentada novamente a seguir: 
 f y

t t t tX F Y e                                                                 (9)  
 Seja ( ) ( ), ( ) ( ),

,
s s f s s y

i t i t i tC F Y    o valor obtido para as duas primeiras parcelas da 

                                                 
3 O modelo Mundell-Fleming estocástico dinâmico é idêntico ao apresentado em  Lima et al (2009). 
4 Na tabela 1 a sigla CE representa a Comunidade Europeia, aqui entendida como os países que compõem a Zona 
do Euro. 
5 O log da taxa de câmbio real é definido como qt = stpt

* - pt, onde sté o log da taxa de câmbio nominal e pt(pt
*)é 

o log do nível geral de preços doméstico (estrangeiro). Foi assumido que o nível de preços estrangeiro é 
constante, de maneira que uma restrição sobre a taxa de câmbio real traduz-se em uma restrição sobre st  - pt. 
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equação i, pertencente ao conjunto de equações (2), na simulação “s” do modelo no período t.  
Seja ( )

,
s

i te o valor do resíduo da equação i na simulação “s” no período t.    
Para cada simulação “s” para todos os parâmetros do modelo e para cada equação i é 

estimada uma auto-regressão utilizando os valores de  ( )
,
s

i tC , t =1, ..., T, e obtida a função 
impulso resposta desta auto-regressão utilizando um choque igual a um desvio padrão do 
resíduo.  Esta é a função impulso-resposta do choque comum na simulação “s”. 

Para cada simulação “s” para todos os parâmetros do modelo e para cada equação i é 
estimada uma auto-regressão utilizando os valores de  ( )

,
s

i te , t =1, ..., T, e obtida a função 
impulso resposta desta auto-regressão utilizando um choque igual a um desvio padrão do 
resíduo.  Esta é a função impulso-resposta do choque específico na simulação “s”. 

 

5. Resultados Empíricos 
 
As respostas das variáveis aos choques na política monetária e na taxa de câmbio, 

estimadas com restrições de sinais, são apresentadas no Gráfico 1. Nele são apresentadas as 
medianas das respostas, bem como as bandas de probabilidade de 68% para um horizonte de 8 
trimestres após os choques. 

 
Gráfico 1 -  Choque de política monetária e choque cambial  

 Choque de Política Monetária        Choque Cambial           

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Legenda: France pib – PIB da França; Germany pib – PIB da Alemanha; ECB rate – taxa de juros do Banco 
Central Europeu; CE inf – inflação da Comunidade Europeia; CE curto jur – juros de curto prazo da 
Comunidade Europeia; Tcambio – Taxa de câmbio (US$/€$); CE pib – PIB da Comunidade Europeia. 

 
Neste artigo é analisada a semelhança nos movimentos do produto, isto é, a integração 

entre os países membros da Zona do Euro a partir de um amplo conjunto de variáveis, 
empregando-se um FAVAR com 125 variáveis. Foram identificados dois choques: um choque 
de política monetária e um choque sobre a taxa de câmbio. O modelo permitiu também 
identificar as respostas do PIB dos diversos países a um choque comum e a um choque 
idiossincrático, com o intuito de descobrir qual choque é mais relevante.  

O choque de política monetária resultou em respostas parcialmente similares entre os 
países da Zona do Euro em termos de produto ou de preço ou ambos. Um choque 
contracionista de política monetária apresentou resposta semelhante, ou seja, queda da 
inflação e do produto nos seguintes países: Alemanha, Bélgica, Espanha, França,  Holanda, 
Irlanda, Itália e Luxemburgo. Portugal apresentou resposta apenas sobre o nível de preços, 
com queda da inflação. Alguns países apresentaram resposta só recessiva, com queda do 
produto: Áustria, Estônia, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia e Grécia. Para os demais países 
(Chipre e Malta) não houve resposta significativa tanto da inflação quanto do nível de 
atividade. Os choques identificados de política monetária, na Zona do Euro, apresentam 
respostas (quando significativas) com os sinais esperados mas que não são estritamente iguais 
(homogêneas) entre os países. Esses resultados podem ser visualizados no Gráfico 2 . 
 
Gráfico 2 – Choque de política monetária  
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Fonte: Elaboração dos autores. 
Legenda: Germany pib – PIB da Alemanha; Germany inf – inflação da Alemanha; Belgium pib – PIB da 
Bélgica; Belgium inf – inflação da Bélgica; France pib – PIB da França; France inf – inflação da França; Ireland 
pib – PIB da Irlanda; Ireland inf – inflação da Irlanda; Italy pib – PIB da Itália; Italy inf – inflação da Itália; 
Luxembourg  pib – PIB de Luxemburgo; Luxembourg  inf – inflação de Luxemburgo; Netherlands pib – PIB da 
Holanda; Netherlands inf – inflação da Holanda; Spain pib – PIB da Espanha; Spain inf – inflação da Espanha 
Portugal pib – PIB de Portugal; Portugal inf – inflação de Portugal; Slovak Republic pib – PIB da Eslováquia; 
Slovak Republic inf – inflação da Eslováquia; Austria pib – PIB da Áustria; Austria inf – inflação da Áustria; 
Estonia pib – PIB da Estônia; Estonia inf – inflação da Estônia; Greece pib – PIB da Grécia; Greece inf – 
inflação da Grécia; Finland pib – PIB da Finlândia; Finland inf – inflação da Finlândia. 

 
Considerando um choque exógeno de desvalorização do euro, Alemanha, Bélgica, 

Espanha, Eslovênia, França, Finlândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda e Portugal 
apresentaram resposta semelhante, a saber, aumento do nível do produto e da inflação. 
Áustria, Estônia e Eslováquia apresentaram apenas aumento do nível do produto. Grécia 
apresentou apenas aumento da inflação, todos estes resultados podem ser visualizadas no 
gráfico 3. Os demais países não apresentaram resposta significativa.  

 
Gráfico 3 – Choque exógeno de desvalorização do euro  
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    Fonte: Elaboração dos autores. 
     Legenda: Germany pib – PIB da Alemanha; Germany inf – inflação da Alemanha; Belgium pib – PIB da 
Bélgica; Belgium inf – inflação da Bélgica; France pib – PIB da França; France inf – inflação da França; Finland 
pib – PIB da Finlândia; Finland inf – inflação da Finlândia; Ireland pib – PIB da Irlanda; Ireland inf – inflação da 
Irlanda; Italy pib – PIB da Itália; Italy inf – inflação da Itália; Luxembourg  pib – PIB de Luxemburgo; 
Luxembourg  inf – inflação de Luxemburgo; Slovenia pib – PIB da Eslovênia; Slovenia inf – inflação da 
Eslovênia; Spain pib – PIB da Espanha; Spain inf – inflação da Espanha; Netherlands pib – PIB da Holanda; 
Netherlands inf – inflação da Holanda; Portugal pib – PIB de Portugal; Portugal inf – inflação de Portugal; 
Austria pib – PIB da Áustria; Austria inf – inflação da Áustria; Slovak Republic pib – PIB da Eslováquia; Slovak 
Republic inf – inflação da Eslováquia; Greece pib – PIB da Grécia; Greece inf – inflação da Grécia. 
 

Foram identificadas as respostas do PIB dos diversos países a um choque comum e a 
um choque específico. Quanto menor a importância relativa da resposta ao choque específico 
em relação ao choque comum maior será a semelhança dos movimentos do produto nos 
diversos países e mais integrados deverão eles estar. Entende-se por choque específico ou 
idiossincrático aquele que, inicialmente, afeta adversamente apenas um país. O choque 
comum é aquele que afeta a economia como um todo, ou seja, afeta todos os países ao mesmo 
tempo. 

Com relação à mensuração das respostas do PIB dos diversos países a um choque 
comum e a um choque idiossincrático, o modelo apresentou uma resposta ao choque comum 
maior e, portanto, mais relevante do que a resposta ao choque específico de cada país, para 
todos os países. Entretanto, quando avaliamos a importância relativa do choque específico e 
comum, comparando a mediana da banda do choque inicial, alguns países se mostraram mais 
integrados (percentual menor de importância do choque específico em relação ao choque 
comum), dentre estes destacamos: Alemanha, Itália e Finlândia. Em contrapartida, alguns 
países se mostraram menos integrados (percentual maior de importância do choque específico 
em relação ao choque comum), com destaque para: Portugal, Grécia, Irlanda, França, Áustria, 
Estônia, Eslovênia e Luxemburgo. Parece existir um padrão no qual os países maiores são 
mais integrados, a exceção a esta regra é a França, um país grande que apresenta um choque 
específico relativamente importante quando comparado ao choque comum (95% do choque 
comum). Em geral, os países menores parecem ser menos integrados e a exceção é a 
Finlândia, que apresenta um choque específico relativamente pequeno quando comparado ao 
choque comum (70% do choque comum).  

Analisando as respostas do PIB de cada país a um choque específico e a um choque 
comum, constatamos que a resposta do PIB ao choque específico é menor que a resposta ao 
choque comum em todos os países, o que parece indicar uma integração entre eles. A 
magnitude da resposta dos países ao choque comum é maior do que a resposta dos países ao 
choque específico, o que endossa a existência de semelhança nos movimentos do produto na 
região. Quando avaliamos a importância relativa dos choques específico e comum podemos 
identificar quais países estão mais ou menos integrados entre si. 

Um elemento central para a análise da integração na Zona do Euro é em que medida a 
resposta ao choque específico é menor (ou maior) que a resposta ao choque comum entre os 
países membros da UEM.  

Analisando as respostas aos choques específico e comum na região, as quatro maiores 
economias da UEM – Alemanha, França, Itália e Espanha – apresentam uma resposta ao 
choque específico menor que a resposta ao choque comum, o que parece indicar integração. 
Avaliando a importância relativa entre os choques específico e comum, quando comparamos a 
mediana da banda do choque inicial, identificamos que Alemanha, Itália e Espanha estão mais 
integrados, pois os dois primeiros apresentam 70% de importância relativa entre esses 
choques e a Espanha apresenta 76%. Cabe destacar que a França apresenta 95% de 
importância relativa do choque específico em relação ao choque comum, o que indica que 
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apesar de ser uma das maiores economias da Zona do Euro, o choque específico tem uma 
importância relativa relevante para explicar a flutuação do produto no país. Observou-se ainda 
que a resposta ao choque comum se mostrou persistente nestes países, sobretudo na França e 
na Espanha, conforme Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Choque específico e choque comum: Alemanha, França, Itália e Espanha 

Choque Específico   Choque Comum 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
Legenda: Germany pib – PIB da Alemanha; France pib – PIB da França; Italy pib – PIB da Itália; Spain pib – 
PIB da Espanha. 
 

A importância relativa dos choques específico e comum dos países mais integrados do 
gráfico 4 é acompanhada de perto pela Finlândia (70%), Bélgica (75%) e Holanda (77%), 
como mostra o Gráfico 5 a seguir. 

 
Gráfico 5 - Choque específico e choque comum: Finlândia, Bélgica e Holanda  

Choque Específico   Choque Comum 
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Fonte: Elaboração dos autores. 
Legenda: Finland pib – PIB da Finlândia; Belgium pib – PIB da Bélgica; Netherlands pib – PIB da Holanda  

 
Entre os países que se mostraram menos integrados temos: Irlanda, Grécia, Portugal, 

Chipre e Eslováquia, conforme Gráfico 6 apresentado a seguir. A importância relativa dos 
choques específico e comum nesses países foi de 82% na Irlanda, 83% na Grécia, Portugal e 
Chipre e de 86% na Eslováquia. 

 
Gráfico 6 - Choque específico e choque comum: Irlanda, Grécia, Portugal, Chipre e 
Eslováquia 

Choque Específico   Choque Comum 

 

 

 

 



Atas  Proceedings    |    2135

 Comércio Internacional e a Agricultura Brasileira  P10

16 
 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
Legenda: Ireland pib – PIB da Irlanda; Greece pib – PIB da Grécia; Portugal pib – PIB de Portugal; Cyprus pib – 
PIB de Chipre;  SlovakRepublic pib – PIB da Eslováquia.  

 
Entre os países ainda menos integrados entre os países analisados, temos: Estônia, 

Áustria, Luxemburgo e Eslovênia, conforme Gráfico 7 apresentado a seguir. 
Com base nos resultados obtidos, as evidências empíricas parecem indicar que existe 

sincronia nos movimentos do produto e, portanto, integração entre os países membros da 
Zona do Euro, o que é justificado pelas respostas ao choque comum serem maiores que as 
respostas ao choque específico para todos os países membros da UEM.  
 
Gráfico 7- Choque específico e choque comum: Estônia, Áustria, Luxemburgo e 
Eslovênia 

Choque Específico   Choque Comum 

 

 

                  
 Fonte: Elaboração dos autores. 
Legenda: Estonia pib – PIB da Estônia; Austria pib – PIB da Áustria; Luxembourg  pib – PIB da Luxemburgo; 
Slovenia  pib – PIB da Eslovênia 
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Esses países se mostraram ainda menos integrados que os países do gráfico 6, pois a 
importância relativa dos choques específico e comum foram de 90% para Estônia e Áustria, 
93% para Luxemburgo e 94% para Eslovênia, o que parece sugerir que os países pequenos 
são menos integrados que os países grandes, com exceção da França, que é o segundo maior 
país da Zona do euro, tanto em termos de população quanto de PIB, e apresenta uma 
importância relativa do choque específico alta em relação ao choque comum (95%). 

A partir da análise acima descrita, é notável que as respostas ao choque comum são 
maiores que as repostas ao choque específico para todos os países membros da UEM. O único 
país que não foi contemplado na análise foi Malta, pela escassez de dados deste país, que não 
permitiu que fossem gerados seus respectivos gráficos, correspondentes às respostas aos 
choques específico e comum.  

A teoria econômica prediz que se a incidência de choques e a velocidade com que os 
países se ajustam a esses choques forem semelhantes entre os diversos países, como parece 
ser o caso do países da Zona do Euro, então se reduz a necessidade de uma política monetária 
independente e diminui o custo de perder o controle direto sobre a taxa de câmbio nominal.  
 
6. Conclusão 
 
 Este artigo realizou uma avaliação empírica da semelhança de choques na Zona do 
Euro. Inicialmente foi feita uma resenha da literatura empírica sobre sincronização de ciclos 
econômicos na Zona do Euro, cujos resultados variam muito dependendo do período de 
análise observado. Enquanto estudos realizados nos períodos pré-UEM e subsequentes à 
formação da união monetária encontraram pequena evidência de convergência entre o 
“centro” e a “periferia” da região ao longo do tempo e apontaram para heterogeneidade dos 
movimentos de produto e preço entre os países da região, um estudo mais recente (Bernanke 
et al, 2005) mostra que a criação do euro tem contribuído para uma maior homogeneidade nos 
mecanismos de transmissão da política monetária entre os países membros da UEM e para 
uma redução generalizada nos efeitos desses choques. Este estudo argumenta que essas 
mudanças são explicadas não somente pela mudança no regime monetário, mas também pela 
atuação do BCE.  

Na sequência, foi realizado uma análise empírica com o objetivo de investigar a 
importância relativa dos choques específico e comum entre os países membros da Zona do 
Euro e obter a resposta desses países a esses choques, a fim de avaliar a integração desses 
países com a UEM. Além disso, foram feitos outros dois exercícios: um choque contracionista 
de política monetária e um choque de desvalorização do euro e avaliou-se a resposta dos 
mesmos entre os países da UEM. Para executar esses testes foi utilizado um Vetor 
Autorregressivo Aumentado por Fatores Dinâmicos (FAVAR), utilizando a informação 
contida em um amplo conjunto de variáveis econômicas e financeiras dos 17 países membros 
da Zona do Euro. 

Verificou-se no exercício empírico que o choque contracionista de política monetária 
apresentou resposta semelhante, ou seja, queda da inflação e do produto nos seguintes países: 
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália e Luxemburgo. Portugal 
apresentou resposta apenas sobre o nível de preços, com queda da inflação. Alguns países 
apresentaram resposta só de desaceleração econômica, com queda do produto, foram eles: 
Áustria, Estônia, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia e Grécia. Para os demais países (Chipre e 
Malta) não houve resposta significativa tanto da inflação quanto do nível de atividade. Os 
choques identificados de política monetária, na Zona do Euro, apresentam respostas (quando 
significativas) com os sinais esperados mas que não são estritamente iguais (homogêneas) 
entre os países.  
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Considerando um choque exógeno de desvalorização do euro, Alemanha, Bélgica, 
Espanha, Eslovênia, França, Finlândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda e Portugal 
apresentaram resposta semelhante, a saber, aumento do nível do produto e da inflação. 
Áustria, Estônia e Eslováquia apresentaram apenas aumento do nível do produto. Grécia 
apresentou apenas aumento da inflação. Os demais países não apresentaram resposta 
significativa. 

O resultado do exercício empírico realizado parece indicar a existência de sincronia 
nos movimentos do produto e, portanto, de uma tendência de integração entre os países 
membros da Zona do Euro, o que é identificado pelas respostas ao choque comum serem 
maiores do que as respostas ao choque específico para todos os países da UEM.  

Os resultados obtidos podem se revelar contra intuitivo, uma vez que a principio uma 
das facetas que a crise do Euro revelaria seria justamente a falta de sincronia nos movimentos 
do produto entre os países membros, além do fato de que os países tenderiam a ter respostas 
diferenciadas a choques da política monetária e choques da taxa de câmbio. Evidentemente, o 
assunto requer um aprofundamento, com realização de outros exercícios empíricos, inclusive 
com uso de outros instrumentais econométricos, para tornar os resultados mais robustos. Uma 
sugestão para futuras pesquisas empíricas é fazer uma segmentação da amostra – antes e 
depois da formação da UEM – como o intuito de realizar uma análise estática comparativa e 
avaliar melhor a sincronização dos movimentos do produto na Zona do Euro.  

Contudo, uma hipótese que poderia ser levantada é que o problema do Euro não está 
necessariamente na falta de convergência econômica ou na menor integração entre os países 
da região, mas sim nas falhas no desenho da governança da política econômica, dada a 
restrição (até recentemente) do Banco Central Europeu atuar como emprestador de última 
instância do sistema financeiro, a falta de uma união fiscal mais efetiva e a ausência de um 
verdadeiro governo central na comunidade europeia (De Grauwe, 2013). Isto tem feito com 
que a capacidade das autoridades econômicas responderem aos desafios colocados pela crise 
seja bastante restrita e lenta, o que faz com que os problemas econômicos da região acabem 
por se agravar.  
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ANÁLISE DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PREÇO DA 
ELETRICIDADE NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS 
USINAS DE AÇÚCAR E ETANOL GERADORAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA  
 

MÁRIO M. C. DOTTA E SILVA – IE/UNICAMP1 
LILIAN MALUF DE LIMA – ESALQ/USP2 

 
RESUMO 
O presente trabalho valora os impactos das regiões brasileiras e da quantidade de chuva 
sobre o preço da eletricidade no âmbito do Ambiente de Contratação Livre (ACL) e como 
tal precificação influencia a decisão de produção de energia elétrica das usinas de açúcar 
e etanol geradoras de eletricidade. Foi realizada uma revisão de literatura acerca do 
funcionamento do Setor Elétrico no Brasil, destacando o papel das últimas reformas do 
setor e como estas afetaram a forma da comercialização de energia no país. Também, 
abordou-se sobre as usinas que geram eletricidade, com foco nos impactos da precificação 
da energia elétrica no Mercado Livre sobre a decisão de produção das usinas. Os 
resultados apontaram que a localização das usinas e a quantidade de chuva afetam a 
geração de eletricidade pelas usinas e, também, os preços da energia elétrica no ACL e a 
rentabilidade de se gerar eletricidade. Diante disso, são feitas algumas reflexões sobre 
possíveis impactos na agricultura e pecuária brasileira.  
Palavras-chave: energia elétrica, precificação, Ambiente de Livre Contratação, usinas 
de açúcar e etanol. 
 
ABSTRACT 

Using an econometric model, this paper evaluates the impact of rainfall and the average 
open market price of electricity in each Brazilian region on the average open market price 
of electricity in Brazil and how these prices affect electricity generation by the country’s 
sugar mills. The evaluation begins with a discussion of past governmental reforms of the 
Brazilian electricity sector and how these reforms have affected energy trading. Data was 
then analyzed to determine the impact of rainfall and location on both Brazilian electricity 
prices and electrical generation by the country’s sugar mills. It was found that regional 
open market electricity prices had a significantly greater impact on the average price of 
electricity than total rainfall while both affect energy generation by the mills. The paper 
concludes with a brief examination of the relevance of the study’s results to the Brazilian 
agricultural and livestock. 
Keywords: electricity, pricing, Free Contracting Environment, sugar and ethanol mills. 

 
1. Introdução  

 O Brasil teve seu setor elétrico reestruturado diversas vezes. As duas últimas 

reformas que ocorreram no setor são de imensa importância para a compreensão de seu 

funcionamento atualmente. Nele, a legislação que prevaleceu construiu um sistema de 

                                                           
1 Aluno de graduação em economia da Universidade Estadual de Campinas. Para contato: mariomdotta@gmail.com 
2 Professora Doutora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Para contato: 
lmlima05@hotmail.com 
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modo que o mercado de energia elétrica contasse com dois tipos de ambiente de 

negociação de eletricidade: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou Mercado 

Cativo/Regulado, e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). O primeiro passou a visar 

alcançar a modicidade tarifária, de modo que os contratos nele realizados são licitados 

por meio de leilões regulados de acordo com as diretrizes do Ministério de Minas e 

Energia. Já no segundo, diversos agentes do setor (geradores, distribuidores, 

comercializadores, etc.) negociam diretamente com setor privado e agentes compradores 

de energia elétrica3. A introdução desse último tornou-se uma alternativa para empresas 

interessadas em reduzir custos e possuir maior autonomia na gestão do planejamento da 

eletricidade4.   

 Desse modo, torna-se relevante a identificação de variáveis que influenciam a 

precificação da eletricidade no Mercado Livre (ou ACL), já que no Mercado Cativo os 

preços são definidos previamente, e não de acordo com um ambiente de livre 

comercialização. O presente estudo, portanto, identifica a quantidade de chuva no mês e 

as diferentes regiões brasileiras como os principais determinantes na composição do 

preço da energia elétrica negociada no Mercado Livre. Além disso, estima-se um modelo 

hedônico que possibilita a valoração desses fatores, permitindo detectar os respectivos 

graus de importância na variação do preço da energia elétrica. Adicionalmente, analisa-

se qualitativamente os impactos do preço da energia elétrica em ambos os ambientes de 

contratação (tanto no ACR quanto no ACL) na tomada de decisão de geração de energia 

elétrica por parte das usinas de açúcar e etanol no país. Ademais, finaliza-se pela 

realização de comentários sobre os impactos gerais dos preços da eletricidade sobre a 

agropecuária brasileira, com foco na decisão de geração por parte das usinas conforme a 

quantidade de chuvas e sua localização.  

 

2. Revisão de Literatura 

 É de grande relevância, para o presente estudo, a compreensão e o entendimento 

das reformas que ocorreram no setor elétrico brasileiro, pois as mesmas influenciaram em 

como a precificação da energia elétrica, tanto no ACR quanto no ACL, passou a ser 

                                                           
3 Existe aqui uma terceira modalidade, baseada no ACL, que é o Mercado de Curto Prazo, responsável pela negociação 
de energia com alicerces no Preço de Liquidação das Diferenças.  
4 Há diversas vantagens nesse mercado, visto que é possível realizar negociações de preço, prazo de entrega, quantidade 
de energia e outras garantias, que são acordadas entre as partes que negociam a eletricidade. 
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realizada a partir de meados da década passada. Isso, por sua vez, afetou a tomada de 

decisão de diversas usinas de açúcar e etanol acerca da geração de energia elétrica a partir 

do bagaço da cana, o que teve impactos indiretos sobre a agricultura brasileira.  

 Na presente seção, discutem-se as reformas do setor elétrico. Após, parte-se para 

a a definição teórica dos modelos hedônicos. Por fim, discorre-se acerca das 

potencialidades de geração de eletricidade a partir do bagaço de cana, e como as usinas 

produtoras passaram a tomar a decisão de produção bem como a influência dos preços 

nesse processo. 

 

2.1 Reformas do Setor Elétrico Brasileiro 

 Argumenta-se que o principal vetor de reforma no setor elétrico brasileiro possui 

seus alicerces na década de 1990 com o Programa Nacional de Desestatização derivado 

do Plano Collor que, além de servir de base para a privatização de empresas estatais do 

setor, também contou com a criação de um ambiente competitivo nas áreas de geração e 

comercialização de eletricidade (Vieira, 2007; Amaral Filho, 2007). Os objetivos 

principais desse primeiro movimento eram assegurar o fornecimento de energia elétrica, 

atrair investimentos privados, aprimorar a alocação de recursos no setor, e reduzir as 

despesas da dívida pública com a entrada de recursos gerados pela privatização dos ativos 

estatais (Ferraz, 2006). A partir de 1995, com a Lei das Concessões5, somada a Lei no 

9.074, que estabeleceu as normas de concessões e autorizações do setor público, a 

intensificação do processo de reforma do setor passou a ficar cada vez mais evidente, e 

foi estabelecido um modelo de privatização para o setor elétrico (Amaral Filho, 2007).  

 A partir de 1996, com a Lei no 9.427, responsável pela criação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico 

Brasileiro – RESEB tomou forma única. As responsabilidades da ANEEL passaram a ser: 

(i) a regulação e a fiscalização dos agentes do setor; (ii) a realização de licitações para 

novas concessões; e (iii) fixação de critérios e estabelecimentos de reajustes tarifários nos 

segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (Santos, 2012). A 

principal inovação desse novo sistema foi a criação de um modelo baseado na 

concorrência para o setor, com a instituição do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – 

                                                           
5 Tal lei também foi responsável pela criação do produtor independente, acesso livre aos sistemas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica e permitir que consumidores grandes comprassem energia diretamente do produtor 
independente ou de concessionários que não fossem do local de concessão (Rego, 2009). 
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MAE6 e o Operador do Sistema Elétrico – ONS, a partir da Lei no 9.648, de maio de 1998 

(Rego, 2009). Esse ano, 1998, marcou a reforma do setor. Porém, com a crise energética 

de 20017, o sucesso dessa primeira reforma pós democratização ficou comprometido. 

Dessa forma, o governo seguinte, que assumiu o poder em 2003, procurou fazer uma 

segunda reforma do setor.  

 Em julho de 2003, portanto, o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) 

apresentou uma proposta de regulamentação do setor8. A maior mudança ocorreu no 

âmbito da comercialização da energia elétrica, com a criação da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, que substituiu o MAE. A partir de então, 

a comercialização passou a se realizar através de dois ambientes: o ambiente de 

contratação regulada – ACR e o ambiente de contratação livre – ACL.  

 No ACR, também conhecido como Mercado Cativo, a energia comercializada é 

aquela destinada aos consumidores regulados, representado pelas distribuidoras, através 

de leilões. Já no Ambiente de Contratação Livre (ou Mercado Livre), por outro lado, a 

compra e venda de energia elétrica é livremente negociada, por meio de contratos 

bilaterais dentro do conjunto de regras que esse ambiente se insere. Trata-se de um 

mercado de atuação de grandes compradores, que buscam vantagens oferecidas por um 

ambiente de livre contratação (Rego, 2009)9. Para negociar a precificação dos contratos 

nesse ambiente, têm-se como pilar de referência os preços de curto-prazo, baseando-se 

no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Para o longo-prazo, os preços baseiam-se 

nas expectativas futuras de equilíbrio entre oferta e demanda por eletricidade10. 

 Dentre outros detalhes (que não são o foco do presente trabalho), o setor elétrico 

brasileiro passou a funcionar dessa maneira a partir de sua segunda reforma. Ressalta-se, 

para este estudo, que se ela não tivesse ocorrido, então dificilmente seria possível realizar 

uma mensuração dos fatores que influenciam o preço da energia elétrica livremente 

                                                           
6 O papel do Mercado Atacadista de Energia Elétrica era, como uma entidade de comercialização, refletir a necessidade 
de investimentos no setor de acordo com as leis de oferta e demanda, visto que o preço estabelecido pela instituição 
deveria ser o custo marginal do sistema (Amaral Filho, 2007). 
7 Ocasionada por uma mistura de defeitos do sistema até então em implementação, falta de recursos financeiros pelos 
agentes do setor e uma situação hidrológica desfavorável. 
8 Pautada nos seguintes pontos: i) modicidade tarifária; ii) continuidade e qualidade dos serviços; iii) incentivos a 
expansão do serviço, demonstrando incapacidade na geração de preços eficientes para a promoção de investimentos 
(Ferraz, 2006). 
9 Podem participar desse mercado os consumidores livres, isto é, aqueles realizarem contratos mínimos de 500KW 
(Ferreira, 2012), além de geradores, comercializadores e importadores de energia elétrica. 
10 Teoricamente, o consumidor livre deve contratar 100% da energia que pretende consumir em um único contrato, sob 
o risco de ter que pagar energia sob o preço de curto prazo – PLD. Depreende-se daí que o consumidor livre é 
responsável pela gestão de seus riscos, incertezas e erros na decisão da contratação (Takahashi, 2008) 
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negociada (no ACL), já que a livre comercialização de energia elétrica não era 

plenamente possível no regime anterior.  

  

2.2 Referencial teórico sobre preços hedônicos 

Tendo em vista a caracterização dos diferentes ambientes de contratação de 

energia elétrica realizada acima, fica clara a possibilidade de utilização da metodologia 

dos preços hedônicos para quantificar os fatores que influenciam os preços de energia 

elétrica no Ambiente de Contratação Livre vis-à-vis algumas características que lhe são 

relevantes, aqui identificadas como quantidade de chuva e região brasileira (melhor 

tipificadas em seção posterior). Faz-se relevante, portanto, uma especificação sobre a 

metodologia de estimação do preços aqui utilizada, sob esta mesma teoria. 

Entre as diversas referências encontradas sobre valoração, a teoria dos preços 

hedônicos tem sido a mais utilizada e documentada na literatura como suporte teórico na 

mensuração da influência de uma característica no preço observável de um bem. De 

acordo com Leang (2003), o termo hedônico (da palavra grega hedonikos, que significa 

"prazer") passou a ser primeiramente adotado por Court (1939), cujo significado, no 

contexto econômico, relaciona-se à utilidade ou satisfação derivada do consumo de bens 

e serviços. A partir da década de 1970, essa técnica de valoração ganhou ênfase na 

literatura, com o trabalho de Griliches (1971) – sendo sua aplicação voltada para a 

construção de índices de preços ajustados por mudanças de qualidade. Este autor propõe 

a ideia de construção de índices de preços baseados em modelos econométricos como 

referencial para a teoria dos preços hedônicos. Assim, a estimativa do valor econômico 

dos atributos de qualidade sobre o preço da energia elétrica terá como fundamentação 

teórica a abordagem dos preços hedônicos, a partir de estimativa de regressão múltipla, 

obtida por meio do método dos mínimos quadrados ordinários.11  

No modelo empírico usado neste estudo, considera-se que o preço da i-ésima 

informação de preço de energia mensal, é uma função das características referentes as 

diversas regiões brasileiras e à quantidade de chuva mensal (mm). Logo, a função de 

preços hedônicos pode genericamente ser expressa por (Jordan et al., 1987): 

 = , … , ;   (1) 

                                                           
11 Como a teoria trata de estabelecer os valores das características para os demandantes, não é necessário modelar 
formalmente o lado da oferta desse mercado. Contudo, é necessário pressupor que o mercado está em equilíbrio 
(Aguirre & Faria, 1996). 
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Onde: 

P(Xi) são os preços observados da i-ésima informação de preço de energia elétrica no 

mercado livre; 

Xij corresponde à quantidade da j-ésima característica da i-ésima informação de preço de 

energia elétrica;  

ui é o termo de erro aleatório. 

A abordagem hedônica permite obter a valoração de cada atributo, por meio da 

regressão do preço observado do produto P(Xi) contra todas as suas características, 

usando uma forma funcional mais adequada. Logo, pode-se obter a representatividade 

monetária de cada característica no preço final de venda de energia elétrica no mercado 

livre.  

 

2.3 Sobre o setor sucroalcooleiro e as potencialidades de cogeração 

Antes de tratar sobre a geração de energia elétrica via biomassa advinda do 

processamento da produção de açúcar e etanol realizada pelas usinas, cabe aqui expor um 

breve panorama acerca do setor sucroenergético brasileiro. Segundo dados do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, existiam no país 371 unidades produtoras do 

setor até meados de 2015. Ainda mais, segundo o CAGED12 e a RAIS13, do Ministério 

do Trabalho e Emprego (dados de 2014), mais de 900 mil empregos diretos eram gerados 

pelo setor e existiam 70 mil produtores rurais de cana-de-açúcar que forneciam a matéria 

prima para as usinas produtoras em 2014. Além disso, a agregação de valor desse setor 

correspondeu a aproximadamente 2% do Produto Interno Bruto brasileiro, o equivalente 

a US$ 43 bilhões de dólares, também em 2014, segundo Neves (2014).  

Cabe ressaltar que o país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com cerca 

de 630 milhões de toneladas processadas na safra 2014/1514, segundo dados da UNICA, 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Desse volume, produz-se majoritariamente 

açúcar, etanol e bioeletricidade. Na safra 2014/15, por exemplo, produziu-se 36 milhões 

de toneladas de açúcar – dos quais 2/3 foi para a exportação15. Ainda no que concerne à 

essa mesma safra, a produção de etanol chegou a 28 bilhões de litros, sendo que 

                                                           
12 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
13 Relação Anual de Informações Sociais. 
14 A região centro-sul (sul, sudeste e centro-oeste) corresponde por aproximadamente 90% desse volume de produção. 
15 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram gerados US$ 10 bilhões 
em divisas com as exportações de açúcar e etanol em 2014.   
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aproximadamente 24 milhões de veículos no país estão habilitados a utilizar etanol (o que 

não ocorre em nenhum outro lugar do mundo). Por fim, a bioeletricidade, gerada a partir 

do bagaço da cana-de-açúcar, apesar de ainda representar uma pequena parcela do 

consumo total de eletricidade no Brasil, possui um potencial é gigantesco. Isso ocorre por 

duas razões: i) esse tipo de geração possui complementaridade à geração hídrica16, da 

qual o Brasil possui forte dependência; e ii) existe a possibilidade de geração, a partir do 

bagaço da cana-de-açúcar, de um valor estimado de 20,2 GW médios até 2023 – o que 

equivale a 4 usinas Belo Monte (UNICA, 2015)17. 

 

2.3.1 Sobre o papel da cogeração nas usinas e a correlação com os preços da 

energia elétrica 

 A histórica produção de cana-de-açúcar no Brasil já deu ao mundo, em seus 

diversos ciclos econômicos, o açúcar e o etanol. Mais recentemente, o setor vem 

protagonizando a ascensão da geração de bioeletricidade. O que tem permitido tal 

ascensão é o processamento de subprodutos da tradicional produção de açúcar e etanol, 

que tem transformado em matéria-prima o que antes era descartado. Segundo Trombeta 

(2015), através da hemicelulose da palha e da hidrólise da celulose18 e do processamento 

do bagaço da cana (que é o produto da moagem), que antes eram descartados ou utilizados 

de outra maneira, a cogeração de eletricidade e a produção de etanol de segunda geração 

tem se tornado cada mais comuns entre as usinas produtoras de açúcar e etanol.  

 Nos últimos dez anos, segundo a autora, a participação da bioeletricidade a partir 

da biomassa tem aumentado sua participação na matriz elétrica brasileira. O Projeto 

Agora (2013) estimou que a bioeletricidade foi responsável por economizar 

aproximadamente 7% dos volumes de água nos reservatórios das regiões sudeste e centro-

oeste no ano de 2013, por exemplo. Ainda no mesmo tópico, o Projeto argumentou que a 

eletricidade de biomassa comercializada naquele ano foi responsável pelo abastecimento 

de aproximadamente 8 milhões de moradias – o equivalente a 12% dos domicílios 

brasileiros.  

                                                           
16 Por ter seu potencial máximo de produção entre abril e novembro, meses mais secos do ano no país. 
17 Adicionalmente, em termos de capacidade instalada da matriz elétrica nacional, a potência de geração das usinas de 
açúcar e etanol compõe a terceira maior fonte, atrás das hidrelétricas e das termoelétricas (UNICA, 2016). 
18 Que nada mais são do que o processamento dos restos vegetais deixados no campo após a colheita mecanizada. 
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 Essa eletricidade passou a ser negociada há aproximadamente 11 anos no mercado 

regulado (ACR), com participação ainda tímida, quando algumas usinas de açúcar e 

etanol tomaram a decisão de adentrar o mercado. Segundo a CCEE (2014), desde então 

foram formalizados 2197 contratos com mais ou menos 70 usinas até meados de 2014. 

Trombeta (2015) constata que os preços médios do MWh comercializados através desses 

contratos, se corrigidos pelo IPCA-IBGE19 (base novembro-2014), estariam próximos de 

R$ 180/MWh. A autora também destaca a volatilidade desses preços ao longo do período, 

uma vez que grande parte da matriz elétrica nacional é dependente de chuvas e, devido 

às hidrelétricas e sua capacidade de geração com um custo operacional médio menor, o 

preço-teto da comercialização de energia elétrica inviabiliza a geração em grande escala 

por parte das usinas que utilizam fontes térmicas, especialmente as de biomassa de cana-

de-açúcar.   

 No que concerne ao Ambiente de Contratação Livre, devido à não publicidade dos 

dados, a participação da geração da bioeletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar 

ainda é desconhecida (Trombeta, 2015). Mesmo assim, a participação desse tipo de 

energia neste mercado é necessária por conta da inevitabilidade de suprimento energético 

das cidades e pelos preços diversas vezes mais atrativos que o Ambiente de Contratação 

Regulada. Sobre esse último ponto, cabem alguns comentários. 

 Segundo dados do portal NovaCana (2016), especializado no setor 

sucroalcooleiro, um grande incentivo para a aceleração da geração de bioeletricidade no 

ano de 2014, quando os preços de ambos o açúcar e o etanol estavam tendo um 

desempenho abaixo da média histórica, foi o nível de preços no mercado de curto prazo 

para energia elétrica, baseado no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Devido à 

forte estiagem daquele ano, principalmente no Centro-Sul brasileiro, o volume dos 

reservatórios diminuiu consideravelmente e o Operador do Sistema Nacional foi obrigado 

a acionar as termoelétricas – várias delas abastecidas por bagaço de cana-de-açúcar. 

Segundo o portal, naquele ano, o preço médio do MWh recebido pelas usinas 

sucroalcooleiras foi de R$ 690. Muito maior que o preço médio do ano seguinte (2015), 

de R$ 288, que ainda gerou incentivos econômico-financeiros para as usinas com 

disponibilidade de caixa para investimentos em cogeração. Nesse último ano, a mesma 

                                                           
19 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.  
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apresentou crescimento de 7,28% em relação a 2014 – um impressivo aumento em pleno 

ano de recessão econômica no país e em meio a redução da energia elétrica demandada.  

 É importante ressaltar o contexto no qual a bioeletricidade surgiu, a partir de 

2012/13/14 (principalmente), como uma alternativa de rentabilidade para as usinas, em 

um ambiente de mercado que se tornava cada vez menos atrativo para a produção de 

etanol e açúcar no país. Custos altos com mão de obra, cotações internacionais do açúcar 

em baixa, câmbio valorizado e represamento de preços da gasolina no mercado interno 

fizeram com que várias unidades produtoras passassem a adotar a geração de 

bioeletricidade como alternativa de rentabilidade vis-à-vis os produtos tradicionais. 

Segundo dados do jornal Valor Econômico (2015), os 30% da energia produzida pelas 

usinas de açúcar e etanol que terminam comercializados no ACL geralmente possuem um 

preço mais atrativo que os 70% comercializados no ACR; porém, a volatilidade é 

altíssima e possui correlação negativa com a quantidade de chuvas e, portanto, com o 

volume dos reservatórios das hidrelétricas. Assim, sem a previsibilidade e estabilidade 

necessárias para a realização de investimentos de longo-prazo para a venda de eletricidade 

no mercado livre, as usinas de açúcar e etanol limitam-se, muitas vezes, a geração de 

eletricidade somente quando os preços estão realmente atrativos ou quando fecham 

contratos de geração através dos leilões de energia no ACR.  

 Os preços da eletricidade, portanto, desempenham um papel fundamental na 

decisão de geração de energia elétrica por parte das usinas. Assim, o estudo dos fatores 

que influenciam os preços de energia elétrica no Brasil torna-se relevante. Ademais, cabe 

levantar que as usinas sempre comparam a viabilidade de se aumentar a capacidade de 

geração versus investir na ampliação dos produtos tradicionais (açúcar e etanol).  

 

3. Metodologia e Modelo 

3.1 Especificação dos dados e descrição das variáveis 

No modelo usado neste estudo, considera-se que o logaritmo natural do preço 

mensal da energia elétrica é uma função das seguintes variáveis, a considerar20: 

                                                           
20A estimativa de um modelo de regressão do preço de energia elétrica no mercado livre teve, neste contexto, o objetivo 
de avaliar o impacto de algumas variáveis em seu preço mensal médio. Cabe observar que, em um modelo para previsão 
dos preços da energia elétrica, seria interessante avaliar mais e/ou outras variáveis e demais técnicas/metodologias 
estatísticas, como por exemplo, metodologia de Box-Jenkins (JK) – que não é o foco deste estudo. 
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i) quantidade mensal de chuva (milímetros), por região brasileira, descrita como variável 

(CHUVA), de acordo com o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia; 

ii) quatro regiões brasileiras, classificadas como, norte (NORTE), sul (SUL), nordeste 

(NE) e sudeste/centro-oeste (SE-CO), com classificação por preços conforme a Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 

Vale ressaltar como foram captados os índices pluviométricos. Realizaram-se 

coletas de dados pluviométricos de Estações Convencionais do INMET para cada região. 

Sabendo-se que o Setor Elétrico brasileiro é extremamente dependente da geração de 

eletricidade por meio de hidroelétricas, utilizou-se o seguinte mapa da Aneel com a 

localização de hidrelétricas como guia na coleta de dados: 

Figura 2. Mapa das Hidrelétricas no Brasil  

 
FONTE: ANEEL, 2008 

 Foram coletados dados das 22 Estações Convencionais geograficamente mais 

próximas às hidrelétricas apresentadas no mapa acima, para cada região (portanto, têm-

se dados pluviométricos de 88 estações). As informações utilizadas na amostra em 

questão compreendem o período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2013, totalizando 

1728 dados.  

 A Tabela 1 apresenta a descrição das variáveis consideradas e suas respectivas 

estatísticas descritivas observadas no período de janeiro/2002 a dezembro/2013. Observa-

se que aproximadamente 25% do total das informações referentes ao preço da energia 
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elétrica pertencem à região norte e que esse mesmo percentual se repete para as demais 

regiões brasileiras. Além disso, observa-se que a quantidade média de chuva, no período 

considerado, foi de aproximadamente 3511 milímetros. 

Tabela 1. Descrição das variáveis exógenas e estatísticas descritivas, no período de janeiro de 2002 a 
dezembro de 2013. 

Variáveis Descrição Média Desvio Padrão 

NE 
1 se o preço da energia elétrica corresponder à região 

nordeste, 0 caso contrário 0,25 0,4331 

 
SE_CO 

 
1 se o preço da energia elétrica corresponder à região 

sudeste/centro-oeste, 0 caso contrário 0,25 0,4331 

NORTE 
 

1 se o preço da energia elétrica corresponder à região 
norte, 0 caso contrário 0,25 0,4331 

SUL 
 

1 se o preço da energia elétrica corresponder à região sul, 
0 caso contrário, 0 caso contrário 0,25 0,4331 

    
 

CHUVA Quantidade de chuva (mm), por mês 3510,59 2150,60 
 

FONTE: DADOS DE PESQUISA (2014) 

 

3.2 Modelo 

Para captar a influência dos fatores relacionados à quantidade de chuvas mensal 

(mm) e ao tipo de região brasileira, sobre o preço da energia elétrica no mercado livre 

brasileiro (R$/MWh), utilizou-se uma equação de regressão linear múltipla, cujas 

estimativas dos coeficientes das variáveis em questão foram dadas pelo método de 

mínimos quadrados ordinários (Gujarati, 2006). 

O modelo hedônico21 proposto segue a seguinte forma funcional: 

 =  +  



+   +  

  corresponde ao logaritmo natural do preço da energia elétrica no mercado livre, em 

R$/MWh, dados mensais, na região brasileira i; 

i corresponde às regiões brasileiras, então classificadas – norte (i=1); nordeste (i=2); sul 

(i=3) e sudeste/centro-oeste (i=4); 

, ,   são os parâmetros estimados do modelo proposto; 

   se refere à variável binária correspondente ai-ésima região brasileira;  

                                                           
21 Para mais detalhes sobre os possíveis problemas que podem ser apresentados pelos modelos hedônicos, vide Lima 
(2008). 
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  se refere ao logaritmo natural da quantidade de chuvas mensal, em milímetros 

(mm); 

 corresponde ao termo de erro aleatório (assume-se distribuição N(0,1)). 

 

4. Resultados e discussão  

Os dados foram testados para a existência de heterocedasticidade (teste de 

White) (Gujarati, 2006). A hipótese nula de que a variância é constante 

(homocedasticidade) foi rejeitada a um nível de 5% de significância, verificando-se a 

existência de heterocedasticidade para o modelo inicialmente estimado. Como 

procedimento de correção, adotou-se o logaritmo natural nas variáveis referentes ao preço 

da energia elétrica e quantidade de chuvas. 

Um componente autoregressivo (AR 1) foi introduzido ao modelo estimado com 

intuito de corrigir a autocorrelação detectada com o teste de Durbin-Watson 

(DW=0,2082, inicialmente) ao nível de 5% de significância. Cabe ressaltar que a série de 

preços de energia elétrica mercado livre foi deflacionada pelo IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), base dezembro de 2013 (IPEA, 2014)22.  

Não se observou a presença de variáveis colineares. Os valores do Fator de 

Inflação da Variância (FIV) das variáveis mostraram-se abaixo de 10 (Gujarati, 2006). O 

programa estatístico adotado para estimativa dos parâmetros da regressão foi E-Views 

8.0. Os valores dos coeficientes de cada variável exógena, bem como os respectivos 

valores referentes à estatística t podem ser visualizados na Tabela 2. 

Tabela 2. Estimativa dos coeficientes referentes as variáveis explicativas do modelo de regressão. 
Variáveis exógenas   Coeficientes23   Estatística t 

Constante  5,205334*  11,75741 

NORTE  -2,126567*  -4,003268 

NE  0,077841***  0,167837 

SUL  -1,062440*  -2,585945 

lnCHUVA  -0,133261*  -4,327900 

 
R-Quadrado        0,815 

  

                                                           
22 Segundo Pino e Rocha (1994) quando não existem variações bruscas no nível geral de preços, os resultados do 
modelo com a série deflacionada são aproximadamente equivalentes ao modelo com a série sem deflação. 
23 No presente estudo optou-se pela valoração dos impactos dos atributos de qualidade, por meio da avaliação do 
impacto percentual sobre o preço da energia elétrica no mercado livre. Entretanto, diferenciando-se a equação estimada 
de preço de energia elétrica em relação aos respectivos atributos selecionados, pode-se obter os preços marginais 
implícitos de cada característica/atributo, permitindo obter a representatividade monetária de cada característica no 
preço de energia elétrica. 
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Observações 
  1728  

Estatística F     1517,434*   
Fonte: dados de pesquisa (2014) 
* Denota significância a 1%. 
** Denota significância a 5%. 
*** Denota significância acima de 10%. 

 

Para fins de especificação e análise dos resultados do modelo, definiu-se como 

região base (variável de controle) as informações de preço de energia elétrica pertencentes 

à região sudeste/centro-oeste (SE-CO). 

Com relação aos coeficientes das variáveis referentes às regiões brasileiras 

NORTE e SUL, tem-se que, se as informações pertencessem a cada uma dessas regiões, 

respectivamente, seriam observadas quedas de aproximadamente 88% e 65% no preço da 

energia elétrica, em relação à região SE-CO (variável controle), mantendo as demais 

variáveis do modelo constantes24. 

Isso ocorre, em grande parte, por conta da demanda por energia no mercado 

spot25 nessas regiões serem menores que na região base. Cabe-se ressaltar que existe uma 

concentração industrial relativamente alta nos estados da região sudeste, o que faz com 

que a demanda por eletricidade no mercado livre de energia seja muito maior que nas 

outras regiões. Por consequência, têm-se preços livres são maiores. 

Com relação à variável CHUVA, seu coeficiente estimado representa a 

elasticidade dos valores médios de precipitação em relação ao preço médio da energia no 

mercado livre. Assim, se a quantidade de chuva (mm) variasse em 1%, os preços médios 

da eletricidade no mercado livre (R$/MWh) diminuiriam em 0,13%, ceteris paribus. 

Cabe ressaltar que devido a predominância hidroelétrica, o perfil de preços de 

curto prazo no sistema brasileiro possui uma elevada volatilidade. Esta volatilidade de 

preço é a razão para a obrigação dos consumidores no Brasil estarem 100% contratados, 

o que estabiliza a renda do gerador elétrico, facilitando a expansão do sistema e, pelo fato 

dos contratos exigirem respaldo de garantia física, há uma contribuição direta para a 

segurança de suprimento. No entanto, apesar dos contratos de suprimento protegerem os 

                                                           
24Quando o log(y) é a variável dependente em um modelo, o coeficiente de uma variável binária, quando multiplicado 
por 100, é interpretado como a diferença percentual em y, mantendo fixo todos os outros fatores. Quando o coeficiente 
de uma variável binária sugere uma grande mudança proporcional em y, como são os casos do valores dos coeficientes 
das variáveis NORTE e SUL, a diferença percentual exata pode ser obtida exatamente por meio de  %∆ = 100 ×
 − 1, em que  representa os valores dos respectivos coeficientes das variáveis binárias (Wooldridge, 2010, 
pg.180). 
25 Que é o mesmo que o Mercado de Curto Prazo, que baseia seus preços nos Preços de Liquidação das Diferenças. 
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geradores contra os riscos de preço, eles introduzem um risco de quantidade, assim, não 

produzir energia suficiente para atender o montante contratado implica em uma 

liquidação financeira na CCEE da diferença entre o montante fisicamente produzido e o 

contratado ao preço de curto prazo (ou PLD). No caso de hidroelétricas, há uma 

correlação negativa entre quantidade hidroelétrica produzida e PLD e a liquidação 

financeira da CCEE introduz um risco comercial, conhecido também como risco 

hidrológico (Lima, 2013). No que concerne às usinas de açúcar e etanol, cabe mencionar 

que a correlação que se apresenta entre geração e quantidade de chuvas é negativa, uma 

vez que o período de colheita de cana-de-açúcar no centro-sul brasileiro (responsável por 

90% da produção no país) ocorre entre os meses de abril e novembro – meses nos quais 

se tem o período seco nessa região no Brasil.  

Destaca-se que a influência dos fatores climáticos na precificação da energia 

elétrica no âmbito do mercado livre, risco hidrológico, é menor que o aspecto de 

regionalização. Se de um lado, o clima é fator inerente a esta atividade e, portanto, 

considerado pelos agentes que operam esse mercado, uma vez que não podem evitá-lo, 

por outro lado, há uma grande distorção no mercado de energia elétrica brasileiro no que 

tange as políticas públicas que estimulam a geração regionalizada de eletricidade. Tais 

políticas poderiam ser equalizadas, otimizando o sistema de forma integrada, assim, nesse 

sentido, a ANEEL vem trabalhando para implementar o Sistema Interligado Nacional 

(SIN), outorgando concessões de transmissão e distribuição no País de forma que, nos 

próximos anos, os operadores elétricos poderão mitigar risco hidrológico e reduzir as 

atuais disparidades regionais.  

Uma forma clara de se realizar e mitigar o risco hidrológico seria através de 

políticas de incentivo ou viabilização da geração de bioeletricidade em larga escala pelo 

setor sucroalcooleiro – o que deixa de ocorrer devido às instabilidades de preços no 

mercado de curto prazo e custos operacionais mais altos por parte das usinas de açúcar e 

etanol em relação às hidrelétricas, quando estas possuem seus reservatórios em níveis 

considerados seguros. Nesse sentido, caberia a ANEEL promover as diretrizes de tal 

política, já que o potencial da cogeração tem altíssimo potencial já reconhecido pelos 

agentes do setor elétrico, sejam eles públicos ou privados. 
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4.1 Considerações sobre os impactos para a agricultura e pecuária 

Conforme mencionado nas seções acima, as usinas de açúcar e etanol são aquelas 

que mais se afetam positivamente com os preços da energia elétrica no país. Como 

destacado, existe uma alta complementaridade entre a cogeração a partir do bagaço de 

cana e a geração de eletricidade pelas hidrelétricas, que compõe aproximadamente 65% 

da matriz elétrica brasileira, devido ao período no qual a colheita e processamento de 

cana-de-açúcar se realiza na maior região produtora do país. Dessa forma, é possível 

inferir duas coisas sobre a bioeletricidade a partir do bagaço da cana: i) apesar da baixa 

participação relativa da bioeletricidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar na matriz 

brasileira, a complementaridade com a hidroeletricidade faz com que ela seja uma 

candidata “natural” a longo prazo para a composição da matriz, dado o anseio do país na 

busca pela segurança energética sustentável e dado o potencial de geração apresentado 

pelas usinas de açúcar e etanol; e ii) a quantidade de chuvas e região de produção de 

energia elétrica impactam sobre a decisão de cogeração das usinas pois essas variáveis 

influenciam os preços da eletricidade do país, como constatado pelo presente estudo. 

Dessa forma, devido ao fato de as usinas de açúcar e etanol levarem em conta os preços 

(e as perspectivas para os mesmos) dos produtos em seu acervo produtivo (açúcar, etanol 

e bioeletricidade) quando tomam decisões de produção, as variáveis acima se fazem 

relevantes para elas. 

Tendo isso em mente, é possível realizar alguns comentários sobre os impactos 

gerais dos preços da energia elétrica sobre a agropecuária brasileira. Geralmente, os 

produtos mais dependentes da eletricidade são aqueles que naturalmente mais se afetam 

quando há mudanças consideráveis nos preços da energia elétrica. Alguns exemplos 

clássicos de produtos agropecuários que possuem forte dependência da eletricidade são 

aqueles mais intensivos26 em área, como a criação de frangos em granjas, produção de 

leite mecanizada, ou então produções agrícolas com grandes áreas irrigadas – neste caso, 

inclusive as plantações de cana-de-açúcar irrigadas. Com o aumento dos preços da 

eletricidade, como ocorrido em 2014, essas atividades (dentre outras que também 

dependem da energia elétrica em grande escala) foram prejudicadas pois os custos 

maiores com energia elétrica espremeu as margens dos agropecuaristas e, com isso, 

reduziu os incentivos aos investimentos mais intensivos (que gerariam uma produtividade 

                                                           
26 Por intensivo, entende-se aquele produto que é produzido em área menor/mais concentrada. 
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maior). Os efeitos em cadeia disso são conhecidos: com o desincentivo pelo lado do custo, 

investimentos cortados significam uma produção estagnada ou decrescente por parte 

daqueles que se prejudicaram com o aumento do preço da eletricidade, e isso restringe as 

vendas de máquinas, implementos agrícolas ou mesmo a comercialização de terras. 

Souza et al. (2015), por exemplo, construíram um modelo para analisar os 

impactos dos preços da energia elétrica sobre a agricultura de Minas Gerais27. Os autores 

constataram que i) o aumento de preços da eletricidade provoca a elevação dos custos de 

produção, ii) esses aumentos nos preços são repassados para os outros setores, que 

indiretamente também os transmitem e iii) os preços relativos da economia passam a 

sofrer mutações, impactando diretamente os níveis de produção de cada setor. Os 

impactos mensurados pelo modelo no que concerne às elevações dos preços dos produtos 

agrícolas e setores relacionados demonstram que a consequente redução na produção 

agrícola gera uma redução na demanda por emprego da ordem de 2,14% e desincentivo 

ao investimento de aproximadamente 2,26%. Entre os setores que mais são afetados por 

aumentos nos preços da energia elétrica em Minas Gerais, os pesquisadores elencam a 

pecuária e a pesca, assim como a agricultura irrigada, a silvicultura e a exploração 

florestal.  

Adicionalmente, segundo a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA, 2015), os 

preços elevados da eletricidade – principalmente a partir de 2014 e 2015 – prejudicaram 

as atividades mais intensivas em energia elétrica. Os custos de produção da criação 

intensiva de aves apresentaram aumentos significativos em 2015, por exemplo. Isso 

ocorreu uma vez que a necessidade de se manter equipamentos de aquecimento para o 

ambiente onde as aves são criadas consome energia elétrica em grande escala. Além disso, 

outros setores intensivos em energia elétrica também sofreram aumentos em seus custos. 

Exemplos, segundo a instituição, vão além do setor de aves e englobam a produção 

leiteira, armazenamento de produtos agrícolas e atividades que envolvem algum tipo de 

irrigação. Esses aumentos nos custos de produção, em sua grande maioria, não são 

repassados na totalidade para os consumidores, reduzindo a rentabilidade e a atratividade 

dos investimentos nesses setores da agropecuária brasileira.  

                                                           
27 O mesmo modelo que analisa os impactos para a agricultura leva em conta também os setores industrial e serviços. 
Os resultados para todos eles são os mesmos. 
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Por outro lado, como já mencionado neste artigo, os preços da eletricidade 

possuem uma correlação positiva com a cogeração de energia elétrica por parte das usinas 

de açúcar e etanol. Isto eleva a propensão destas usinas em gerar eletricidade quando os 

preços da eletricidade aumentam, principalmente como ocorrido em 2014, quando os 

preços do açúcar e do etanol não estavam atrativos. Não é possível afirmar com total 

certeza, porém, que esses mesmos aumentos nos preços da eletricidade são responsáveis 

por incentivar a realização de investimentos em maior capacidade de cogeração ou no 

aumento da área plantada de cana-de-açúcar (ou mesmo na aquisição de mais terras ou 

na melhoria da tecnologia de produção) pelas usinas, uma vez que não há garantias de 

que os preços se manteriam altos e com pay-back atrativo vis-à-vis os outros produtos do 

portfólio das usinas28.  

Assim, com base nos resultados de pesquisas correlatas, pode-se concluir que os 

impactos dos preços da energia elétrica sobre a agricultura são ambíguos, pelo simples 

fato de se possuir um importante setor, o sucroalcooleiro, que se beneficia de aumentos 

nos preços da eletricidade pois pode gerá-la. Outrora, a relação entre preços da energia 

elétrica e incentivos para a produção e investimento agropecuário seria estritamente 

negativa, conforme destacam os trabalhos de Souza et al (2015) e SNA (2015). Cabe-se 

ressaltar a importância da condução de estudos mais específicos sobre esse importante 

tema, principalmente no que diz respeito à quantificação dos impactos da energia elétrica 

sobre a produção e investimentos no setor agropecuarista.     

   

5. Considerações finais  

A tendência de crescimento do Ambiente de Contratação Livre vem aumentando 

desde a implantação da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), 

responsável pela comercialização da energia elétrica. Esse aumento é justificado pela 

procura de empresas e entidades privadas, que visam a redução de seus custos com o 

insumo energia elétrica. O consumo de energia dessas empresas e entidades privadas tem 

que ser, no mínimo, de 500KW por contrato para que se torne possível a migração do 

Ambiente de Contratação Regulada para o Ambiente de Contratação Livre, o que 

comprova que tais consumidores são grandes compradores de eletricidade. Além desses 

                                                           
28 Por outro lado, a cogeração apresentou aumento expressivo entre 2014-2015, conforme ressaltado em seção anterior 
– o que gera o questionamento se tal aumento decorreu de novos investimentos em capacidade de cogeração ou então 
somente do aumento da utilização da capacidade já instalada. 
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consumidores representarem aproximadamente 26% da energia total contratada, ainda 

existe um potencial enorme de crescimento, que pode chegar (ou passar) aos 46% da 

energia total contratada (CCEE, 2012). 

Devido a essa tendência de crescimento do Ambiente de Contratação Livre, a 

condução de um estudo sobre os fatores que influenciam a precificação do insumo energia 

elétrica, no mercado em que esta é livremente negociada, torna-se de grande relevância, 

a fim de demonstrar a dependência das variáveis “localização” e “quantidade de chuvas” 

que o preço da energia elétrica livre apresenta. 

A principal conclusão do presente trabalho é, portanto, que existe uma relação 

negativa entre quantidade de chuvas nas regiões brasileiras e os preços médios mensais 

da energia elétrica no ACL, conforme demonstrado pelo modelo elaborado. Isso se faz 

claro por conta da dependência da matriz energética brasileira na geração de eletricidade 

por hidrelétricas, como já supracitado29. Conclui, ainda, que os impactos dos preços da 

energia elétrica sobre a agropecuária são ambíguos, conforme seção anterior – devido aos 

impactos positivos sobre a cogeração por parte das usinas de açúcar e etanol e por conta 

dos impactos negativos sobre a atividade agropecuária (e econômica) via aumento de 

custos.  

Por fim, a análise hedônica considerada como método deste trabalho incorpora as 

diferenças no preço da energia elétrica, no Mercado Livre, devidas à presença ou ausência 

de determinados atributos, aqui selecionados, como já enfatizado, como quantidade de 

chuva e região brasileira. Embora os resultados apresentados neste trabalho possam 

oferecer diferentes utilizações em termos de definições de prioridades e estratégias, é 

necessário dar continuidade ao assunto, uma vez que não se utilizaram todos os possíveis 

atributos que podem vir a se relacionar. Assim, mais dados podem ser coletados, bem 

como variáveis, levando-se em conta, por exemplo, o Produto Interno Bruto, a Utilização 

da Capacidade Instalada da Indústria no Brasil, Produção Agrícola Anual, Área Total 

Irrigada no país e tipo de energia elétrica (pesada, media e leve) sobre o preço da energia 

elétrica, além do uso de variáveis de interação. Também, o desenvolvimento de trabalhos 

futuros correlatos que venham a abordar questões relacionadas aos subsídios e/ou outros 

                                                           
29 É importante ressaltar também que há evidências de que a região base, sudeste/centro-oeste, possui os preços médios 
mensais mais altos – por conta, em grande parte, da grande demanda pela eletricidade livremente negociada pelas 
indústrias localizadas nessa região e, também, em virtude de um ambiente regulatório que propicia menores tarifas para 
energia elétrica fora da região SE/CO; especificamente, isso ocorre para a região norte, devido a uma parte relevante 
dessa região não estra incluída no Sistema Interligado Nacional - SIN (Aneel, 2013). 
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instrumentos regulatórios, bem como políticas públicas que acabam por beneficiar a 

geração de energia nas regiões Norte e Sul, especificamente, conforme enfatizaram os 

resultados do presente estudo.  

Também, há a necessidade de estudos que apresentem propostas de diferentes 

negociações do preço de energia elétrica, de modo a proporcionar maior constância nos 

preços e estes, diante de elevações, não venham afetar tão negativamente o setor 

agropecuário que, atualmente, tem amortizado os efeitos da crise econômica e 

produtividade brasileiras. 
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DIMENSÃO E EVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros1; Arlei Luiz Fachinello2; Adriana Ferreira 

Silva3; Nicole Rennó Castro4; Bruno Mazzucco5 

Resumo  

Este estudo trata da evolução e caracterização do agronegócio do estado de São 
Paulo, com vistas a medir a renda gerada nos diversos segmentos das cadeias produtivas 
da agropecuária estadual. A evolução do setor é avaliada por meio do cálculo e análise de 
seu Produto Interno Bruto (PIB) no período de 2008 a 2013, levando em conta as 
mudanças na sua composição entre seus segmentos (Insumos, Agropecuária, 
Agroindústria e Serviços) e dentro de cada segmento. Foi possível, como resultado do 
estudo, evidenciar a importância do agronegócio paulista. Em 2013, o PIB gerado pelo 
setor foi de R$213 bilhões ou cerca de 20% do PIB do agronegócio brasileiro e 
aproximadamente 15% do PIB do Estado. Observou-se que as vantagens comparativas 
decorrentes do desenvolvimento do estado como um todo explicaram o destaque dos 
segmentos agroindustrial e de serviços, a jusante do segmento agropecuário primário. Isso 
denota que o agronegócio paulista processa (via agroindústrias) e movimenta (via 
segmento de serviços) volume significativo de matérias primas originárias de fora do 
Estado. Essas são processadas e consumidas internamente ou exportadas de volta para 
outros estados ou para o exterior.  
 
Abstract 

This study addresses the development and characterization of agribusiness in the 
state of São Paulo with the objective of measuring the income generated in the various 
segments of the productive chains in the state’s agribusiness sector. The development of 
the sector is assessed through the calculation and analysis of its Gross Domestic Product 
(GDP) in the period from 2008 to 2013, taking into account the changes in its composition 
among its segments (Inputs, Farming, Agro-industry and Services) and within each 
segment. This study showed the importance of São Paulo’s agribusiness. In 2013, the 
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GDP generated by the sector was R$ 213 billion or approximately 20% of the GDP of 
Brazilian agribusiness. It can be said also that agribusiness represented approximately 
15% of the state’s GDP. The comparative advantages of agribusiness in the state of São 
Paulo accruing from the development of the state as a whole explain why the agro-
industrial and service segments stand out in comparison to the primary 
agriculture/livestock sector. It shows that agribusiness in São Paulo processes (through 
agro-industries) and handles (through services) a significant volume of raw material 
coming from out-of-state. The products are then processed and consumed internally or 
exported back to other states or to the international market.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A importância estratégica do agronegócio para a sociedade brasileira é atualmente 

amplamente reconhecida. Em 2013, de acordo com o CEPEA/ESALQ/USP – PIB Agro 

(2016), o agronegócio foi responsável por um PIB de R$1,1 trilhão, aproximadamente 

23% do PIB total do Brasil. Do agronegócio as exportações foram de US$100 bilhões e 

um saldo comercial de US$83 bilhões. 

A agropecuária nacional, de acordo com estudos do MAPA (2011), ao longo das 

últimas quatro décadas praticamente quadruplicou sua produção, com cerca de 85% desse 

aumento devidos ao crescimento da produtividade. Ao mesmo tempo, os preços dos seus 

produtos, conforme mostram dados do CEPEA, da FGV, FIPE e FMI, caíram em torno 

de 60% em termos reais. Esse foi fator determinante da redução significativa e 

permanente da inflação muito elevada que por longo tempo marcou a economia brasileira 

e, também explica, em grande parte, a redução da desigualdade de renda e a queda à 

metade da pobreza no País desde o início da década de 1990 (Barros, 2010).  

Sob outro ângulo, o agronegócio tem sido fundamental graças à sua 

competitividade, que viabilizou avanços no mercado externo, gerando saldos comerciais 

que ao longo da última década passaram de uma média anual de US$20 bilhões para perto 

de US$100 bilhões (CEPEA/ESALQ/USP - Índices de Exportação Agro, 2016), sendo 

determinante, portanto, para tornar o Brasil – um secular devedor externo – num credor 

internacional e detentor de reservas de divisas da ordem de US$370 bilhões.  

Tudo isso se passou num contexto em que a formação de preços de produtos 

importantes - como grãos, açúcar, suco de laranja, carnes, fibras – se dá essencialmente 

no exterior, ficando o Brasil como um tomador de preços. A produção agropecuária é 

decidida com base em informações passadas, de sorte que, exceto em poucos casos (como 

o de aves) e ao contrário da indústria não agrícola, não há como ajustá-la diante de 
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mudanças imprevistas na demanda no decorrer da safra – muito menos nos casos de 

explorações mais duradouras (como frutas, café, bovinos etc.). Some-se a isso o fato de a 

agropecuária operar como uma “fábrica a céu aberto”, sujeita às variações climáticas 

costumeiras e, cada vez mais, às mudanças climáticas provocadoras de eventos extremos. 

O Estado de São Paulo tem muitas características de regiões desenvolvidas e, 

evidentemente, isso beneficia o agronegócio. Sabe-se que a economia do Estado é 

responsável um terço do PIB brasileiro e seu PIB per capita é 50% maior do que a média 

nacional, com 96% da população vivendo em áreas urbanas. Sua infraestrutura logística 

é bem desenvolvida. De acordo com a SEADE (2014), todos seus municípios estão 

ligados a rodovias pavimentadas; ligando a capital em diversas direções do interior do 

estado e ao Porto de Santos (maior da América do Sul) e de São Sebastião (para 

abastecimento de petróleo), existem rodovias de grande porte e qualidade. Rodovias 

interestaduais federais e estaduais de boa qualidade conectam São Paulo com Paraná, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Centro-Oeste do País. São Paulo conta também com cinco 

corredores ferroviários que conectam o Porto de Santos ao interior do estado, além do 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste do País. Conta ainda com dois portos fluviais em conexão 

com a Hidrovia Tietê Paraná e com o sistema rodoviário. Três aeroportos de porte (em 

São Paulo e Campinas) juntamente com outros vários no interior do estado atuam 

ativamente no transporte de carga. Na área de energia São Paulo conta com quinze 

hidrelétricas de mais de 100 MW e cinquenta menores, além de ser o maior consumidor 

da energia de Itaipu entre os estados brasileiros. O gás natural vem ganhando 

expressividade, procedendo da Bolívia, Bacia de Campos e de Santos. 

Ressalve-se, porém, como apontado por Silva et al. (2008) que prevalecem no 

Estado desequilíbrios regionais econômicos e da agropecuária. Estes são decorrentes da 

coexistência de uma produção extremamente competitiva, organizada, empresarial e 

geradora de riqueza (como no caso da exploração canavieira), com uma agricultura 

empobrecida, intensiva no trabalho familiar, com baixa renda, baixos indicadores de 

condições de vida, de produtividade da terra, de produtividade do trabalho e de eficiência 

econômica, carente de alternativas para diversificação da produção e deficiente em 

infraestrutura tanto comunitária como nas unidades de produção. Esta última abrange, 

predominantemente, as regiões do Vale do Ribeira, Sudoeste, Alta Paulista, Pontal do 

Paranapanema, Noroeste e Vale do Paraíba. 
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Diante do contexto apresentado, este estudo trata da evolução e caracterização do 

agronegócio do estado de São Paulo, com vistas a medir e analisar a renda gerada nos 

diversos segmentos das cadeias produtivas da agropecuária estadual. A evolução do setor 

é avaliada por meio do cálculo e análise de seu Produto Interno Bruto (PIB) no período 

de 2008 a 2013, levando em conta as mudanças na sua composição entre seus segmentos 

(Insumos, Agropecuária, Agroindústria e Serviços) e dentro de cada segmento. Para tal, 

se contextualiza a estruturação do agronegócio paulista e apontam-se suas principais 

características.  

2. CONCEITOS METODÓLOGICOS  

Pelo critério metodológico do Cepea/Esalq-USP, o PIB do agronegócio do estado 

de São Paulo é medido pelo valor adicionado avaliado a preços reais de mercado 

(VAPM); isto é, ele inclui os impostos indiretos relacionados aos produtos menos os 

subsídios recebidos. Esta medida reflete a renda real do agronegócio no estado. 

O agronegócio é dividido em dois grandes ramos produtivos: agricultura e 

pecuária. O ramo agrícola corresponde ao conjunto das cadeias produtivas6 das lavouras 

e demais atividades vegetais e florestais e o pecuário ao conjunto das cadeias produtivas 

de produtos de origem animal. Cada ramo é caracterizado por quatro segmentos: Insumos, 

Primário, Agroindustrial e Serviços. 

A definição dos setores que se relacionam ao agronegócio do estado é feita com 

base na Matriz de Insumo-Produto (MIP). Essa é uma representação dos fluxos anuais 

das atividades de produção, consumo e geração de renda de toda a economia brasileira. 

Por isso, ao destacar a dependência e intensidade das relações intersetoriais, esta matriz 

permite uma visão sistêmica das transformações pelas quais passa a matéria-prima 

agropecuária até sua chegada ao consumidor final. A construção da MIP é feita a partir 

das Tabelas de Recursos e Usos (TRU’s), contempladas no Sistema de Contas Nacionais. 

Para a construção da MIP a nível estadual também é preciso informações que constam 

nas Contas Regionais. A elaboração deste conjunto de informações é anual, e de 

                                                            
6 Cadeia produtiva refere-se aqui à sequência de atividades – da produção de insumos até a utilização dos 
produtos finais – que se baseiam em determinada matéria prima agropecuária. Pode-se falar na cadeia da 
soja como uma das componentes do ramo agrícola e cadeia do leite como uma das cadeias do ramo pecuário.   
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responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sua 

divulgação é realizada com defasagem, sendo as mais recentes referentes ao ano de 2008.  

Dispondo-se dessas informações e de um amplo volume obtido em outras fontes, 

foi montada uma MIP do estado de São Paulo, para o ano de 2008. Esta etapa do trabalho 

envolveu uma série de procedimentos metodológicos, como indicados em Furtuoso et al 

(1998) e Guilhoto et al (2010), de forma a ser mantida a consistência esperada em um 

fluxo de insumo-produto. Com a MIP estadual assim elaborada, partiu-se para a extração 

das informações necessárias para o cômputo do PIB do agronegócio do estado de São 

Paulo, segundo os segmentos que o compõem. 

A partir do ano base 2008, o desempenho do PIB do agronegócio paulista foi 

estimado anualmente, até 2013, com base na evolução da produção e do preço real das 

respectivas atividades de cada segmento que compõe o setor. Para isso, consideram-se as 

variações anuais de safra, da produção industrial e dos preços médios. A próxima seção 

dedica-se a esclarecer, de forma detalhada, a fundamentação teórica e a composição de 

cada segmento do agronegócio, segundo a metodologia do Cepea/Esalq-USP. 

2.1 Descrição dos Segmentos 

No segmento Insumos do agronegócio, são computadas as parcelas do VAPM de 

todas as atividades realizadas no estado e voltadas para o fornecimento de insumos para 

a agropecuária. Para as atividades que são essencialmente produtoras de insumos 

agropecuários presentes no estado toda a renda foi alocada nesse segmento. Para as 

demais, a parcela alocada no agronegócio corresponde ao percentual de vendas para o 

segmento agropecuário, calculado com base nos dados do Censo Agropecuário de 2006. 

O PIB do segmento de Insumos, segundo os ramos da agricultura (agric) e pecuária (pec), 

é dado por (1) e (2), respectivamente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ [𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎]𝑎𝑎 + ∑ [𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑎𝑎 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗]𝑗𝑗  (1); 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ [𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝]𝑎𝑎 + ∑ [𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑝𝑝 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗]𝑗𝑗  (2)                                              

em que i corresponde às atividades (alimentos para animais, fertilizantes e corretivos de 

solo, defensivos agrícolas, medicamentos para uso veterinário e máquinas e equipamentos 

agropecuários) cuja totalidade da produção destina-se à agropecuária; j às atividades em 

que apenas parte da produção é usada como insumos pela agropecuária; 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑎𝑎 𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑝𝑝 às 

parcelas das vendas destinadas à agropecuária; e 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎 e 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗 os VAPM das atividades 

localizadas no estado de São Paulo e fornecedoras de insumos para a agropecuária. 
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No PIB do segmento primário (agricultura e pecuária), os VAPM são 

considerados integralmente nesse segmento, como em (3).  No cálculo do PIB da 

agropecuária entram, separadamente, os PIBs para os dois ramos: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 = ∑𝑉𝑉𝐴𝐴𝑘𝑘      (3) 

em que k representa as atividades primárias agrícolas e pecuárias. 

No segmento industrial é contabilizado o VAPM das indústrias processadoras. O 

PIB da indústria de base agrícola e de base pecuária é dado por (4) e (5), respectivamente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗   (4); 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑞𝑞𝑞𝑞   (5) 

em que j representa as indústrias de base agrícola e q as indústrias de base pecuária.  

Algumas atividades industriais têm apenas parte da renda vinculada ao 

processamento de produtos de base vegetal ou animal. Para determinar as parcelas no 

agronegócio foram empregadas informações do Valor de Transformação Industrial (PIA, 

IBGE), dos Salários Pagos a trabalhadores formais (RAIS, MTE) e também a participação 

no Uso de bens e serviços (Tabelas de Recursos e Usos, IBGE). Essas informações 

permitiram a construção de proxies que possibilitaram a desagregação da parcela da renda 

vinculada ao processamento vegetal e animal. A Tabela 1 apresenta as atividades 

agroindustriais consideradas como integrantes do agronegócio cujas participações de suas 

respectivas rendas não são integralmente destinadas ao agronegócio. 

Tabela 1 - Parcelas das indústrias agrícola e pecuária consideradas no PIB 

Base Agrícola (j) Parcela
  

  Base Pecuária 
(q) 

 Parcel
a Indústria Têxtil 21,5%   Couro e 

Calçados 
71,5% 

Artigos de Vestuário e Acessórios 36,4%     
Indústria de Móveis 34,7%     

Fonte: Dados da pesquisa 

No cálculo do PIB do segmento de serviços, computam-se as parcelas dos VAPM 

dos setores transporte, comércio e demais serviços. Cada parcela é definida pela 

participação da demanda final das atividades agropecuárias e das agroindústrias no total 

da demanda final doméstica (DFD).  A expressão (6) indica como foi computado o PIB 

do segmento de serviços:  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 = (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ) [∑ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 ]    (6) 
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em que k representa o ramo (agrícola e pecuário); jk representa os produtos agropecuários 

e agroindustriais e m representa as atividades transporte, comércio e demais serviços 

(produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, serviços de 

informação, intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços 

relacionados, atividades imobiliárias e aluguéis, serviços de manutenção e reparação, 

serviços de alojamento e alimentação e serviços prestados às empresas). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Dimensão e desempenho do agronegócio paulista entre os anos de 2008 e 2013 

A evolução do PIB do agronegócio do estado de São Paulo, segundo seus 

segmentos, é apresentada na Figura 1 (todos os valores a preços de 2013). Em 2013, o 

PIB do agronegócio paulista chegou a R$ 213,1 bilhões, crescimento de 8,86% em relação 

ao ano de 2008 (Tabela 2). Deste total, o segmento de serviços manteve-se com a maior 

expressividade (Figura 2):  após expansão de 9,61% em relação a 2008, o PIB gerado por 

esse segmento foi de R$ 91,5 bilhões, ou 42,93% do total, em 2013. A agroindústria 

cresceu 9,74% no mesmo período e, assim, o PIB em 2013 foi de R$ 88,3 bilhões (41,45% 

do total). O PIB gerado pelo segmento primário foi o que mais se expandiu: 13,41%. Com 

isso, em 2013, respondeu por 9,49% do total gerado pelo agronegócio. Já o segmento de 

insumos foi o único a apresentar retração no acumulado de 2008 a 2013, de 6,51%. 

Diante destes movimentos, entre 2013 e 2008, a composição do valor do PIB, em 

segmentos, não passou por grandes transformações, como se observa na Tabela 3. 

 
Figura 1 – Evolução do PIB do agronegócio de São Paulo (em R$ bilhões de 2013) 
Fonte: Cepea/Esalq-USP  
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Tabela 2 - Taxas de variação anuais e acumulada no período, para o agronegócio 

Ano Insumo Primário Indústria Serviços Agronegócio 
2009 -15,40 -2,94 4,36 2,83 1,63 
2010 7,13 19,36 10,60 10,86 11,27 
2011 -0,53 4,89 -3,00 -1,95 -1,67 
2012 -0,75 -2,05 -2,72 -3,13 -2,71 
2013 4,48 -4,72 0,76 1,23 0,63 

Acumulada no período -6,51 13,41 9,74 9,61 8,86 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Tabela 3 - Participações dos segmentos no PIB do agronegócio de São Paulo 
  Insumos Primário Indústria Serviços 

2008 7,13% 9,11% 41,12% 42,63% 
2013 6,13% 9,49% 41,45% 42,93% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

A análise desagregada dos ramos agrícola e pecuário revela estruturas distintas 

e auxilia no entendimento da formação do PIB do agronegócio paulista. Na Tabela 4, 

pode-se observar a evolução dos valores monetários do PIB do agronegócio dos 

segmentos para os dois ramos – Agricultura e Pecuária.  

Tabela 4 - Evolução do PIB dos ramos do agronegócio (em R$ bilhões de 2013) 
 

Ano 
AGRICULTURA  PECUÁRIA  

Ins. Prim. Ind. Serv. Total Ins. Prim. Ind. Serv. Total 
2008 9,7 13,6 70,5 65,3 159,2 4,25 4,19 9,96 18,16 36,5 
2009 8,0 13,2 74,6 68,7 164,5 3,81 4,09 9,36 17,14 34,4 
2010 8,8 16,4 82,9 76,9 184,9 3,86 4,25 10,01 18,27 36,3 
2011 7,9 17,3 79,9 74,6 179,7 4,67 4,35 10,24 18,68 37,9 
2012 8,3 17,1 78,2 73,1 176,8 4,24 4,09 9,41 17,23 34,9 
2013 9,0 15,7 77,8 72,3 174,9 4,01 4,50 10,50 19,18 38,2 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

No período em estudo, o ramo agrícola se destacou, com crescimento acumulado 

de 9,86% (Tabela 5). Para o ramo da pecuária a expansão no período foi de 4,5%. Com 

isso, em 2013, o ramo agrícola manteve-se mais representativo no PIB total, com 

participação de 82,07%, referente a um PIB de R$174,9 bilhões. Já o ramo pecuário 

representou 17,93% do total, com PIB de R$38,2 bilhões em 2013 – em 2008, o ramo 

agrícola respondeu por 81,32% e o pecuário por 18,68%. 
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Tabela 5 - Taxas de variação anuais e acumulada no período, para o ramo agrícola  
Ano Insumo Primário Indústria Serviços Agronegócio 
2009 -17,65 -3,12 5,83 5,18 3,36 
2010 9,94 24,08 11,06 11,93 12,42 
2011 -9,99 5,57 -3,64 -2,96 -2,84 
2012 4,24 -1,06 -2,04 -1,96 -1,63 
2013 9,57 -8,25 -0,53 -1,16 -1,07 

Acumulada no período -6,94 15,21 10,35 10,71 9,86 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Focando o ramo agrícola em si, sua composição entre os segmentos praticamente 

se manteve inalterada, com a agroindústria respondendo por 44,15% do PIB deste ramo 

em 2013 (Figura 2). O segmento de serviços também permaneceu com participação 

elevada, de 41,02%. Para as atividades primárias, a representatividade subiu ligeiramente 

de 8% para 9,99%. Dada a retração do segmento de insumos no acumulado dos últimos 

anos, a participação deste recuou, de 6,1% para 5,17%. 

 
Figura 2 - Composição do PIB do ramo agrícola – São Paulo (2008 e 2013) 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

 No conjunto do ramo pecuário, observou-se dinâmica semelhante: o segmento 

primário foi o de maior crescimento (7,53%), seguido por serviços (5,65%) e indústria 

(5,4%), e os insumos recuaram (5,55%) – Tabela 6. Assim, em 2013, os valores 

monetários do PIB, por segmento pecuário foram: R$ 4 bilhões, R$ 4,5 bilhões, R$ 10,5 

bilhões e R$ 19,18 bilhões, para insumos, primário, indústria e serviços, respectivamente 

(Tabela 4). 

Tabela 6 - Taxas de variação anuais e acumulada no período, para o ramo pecuário  
Ano Insumo Primário Indústria Serviços Agronegócio 
2009 -10,24 -2,37 -6,05 -5,62 -5,90 
2010 1,25 4,10 6,93 6,58 5,79 
2011 21,01 2,27 2,29 2,29 4,27 
2012 -9,20 -6,01 -8,05 -7,80 -7,84 
2013 -5,41 10,07 11,55 11,37 9,23 

Acumulada no período -5,55 7,53 5,40 5,65 4,50 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 
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Em termos de participação neste ramo, a predominância se manteve com o 

segmento de serviços, que, com PIB de R$ 19,18 bilhões (a preços de 2013), foi 

responsável por 50,22% do valor gerado pelo ramo em 2013 (Figura 3). O segmento 

industrial veio em seguida, com percentual de 27,49% na formação do PIB de 2013, e 

valor monetário de R$ 10,5 bilhões. Os segmentos de insumos e primário detiveram 

participações próximas, de 10,51% e 11,78%, respectivamente – e valores monetários de 

R$ 4,01 bilhões e R$ 4,5 bilhões, para os segmentos na mesma ordem.  

 
Figura 3 - Composição do PIB do ramo pecuário – São Paulo (2008 e 2013) 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

3.2. Perfil e evolução dos segmentos do agronegócio  

3.2.1.   Segmento primário do agronegócio 

O segmento primário é o ponto focal das cadeias do agronegócio, e seu perfil 

define, em grande medida, a formação dos demais segmentos que com ele se relacionam. 

De forma geral, a composição da agropecuária paulista reflete o elevado aprofundamento 

da estrutura agroindustrial-exportadora do estado. São Paulo concentra os maiores 

serviços financeiros e transacionais do país, que sustentam uma inserção diferenciada do 

estado no mercado internacional, em relação aos demais estados brasileiros. Tal estrutura 

ajuda a explicar a especialização regional da pauta agrícola, com grande parcela das 

atividades associadas ao capital agroindustrial.  

Em 2013, o PIB gerado pelas atividades primárias do estado foi de R$ 20,22 

bilhões (em valores monetários de 2013), alta de 13,41% em relação a 2008 (Tabela 7).  

Tabela 7 - Taxas de variação anuais e acumulada (em %), segmento primário  

 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 
Agropecuária -2,94% 19,36% 4,89% -2,05% -4,72% 13,41% 
Agricultura -3,12% 24,08% 5,57% -1,06% -8,25% 15,21% 
Pecuária -2,37% 4,10% 2,27% -6,01% 10,07% 7,53% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP  

Analisando-se os anos individualmente, observa-se que em 2010 houve a 

expansão mais elevada, de 19,36% em relação a 2009 – impulsionada principalmente 
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pelas atividades de origem vegetal. Em 2011, o segmento também cresceu e em 2009, 

2012 e 2013 o PIB gerado “dentro da porteira” recuou – Ver Tabela 7. 

 Isoladamente, o segmento primário de base agrícola cresceu 15,21% 

(alcançando R$ 15,7 bilhões em 2013). Este movimento refletiu o aumento real de 10,8% 

nas cotações e o aumento de 5,3% na quantidade produzida pelo conjunto das lavouras 

(Figura 4).  

 
Figura 4 - Preço real, quantidade e PIB do segmento primário da agricultura  
Fonte: Cepea/Esalq-USP  

Considerando-se a dinâmica vivenciada pelas principais lavouras paulistas entre 

2008 e 2013, verifica-se as alterações na composição da renda bruta do segmento, 

apresentadas na Tabela 8. Destacam-se os comportamentos da cana – cultura que mais 

cresceu em participação na renda gerada pelo segmento (+12,2 p.p.) – e da laranja, cultura 

que mais perdeu participação no período (-10 p.p.).  

Tabela 8 - Composição do segmento primário da agricultura em 2008 e 2013 
2008 2013 

Cana 45,8% Cana 58,0% 
Laranja 16,3% Laranja 6,3% 
Milho 6,6% Soja 5,2% 
Madeira em tora 4,2% Milho 5,2% 
Soja 4,1% Madeira em tora 5,0% 
Café 3,6% Batata 2,8% 
Feijão 2,6% Café 2,4% 
Batata 2,4% Tomate 2,1% 
Tomate 2,3% Banana 1,6% 
Demais 12,2% Demais 11,5% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

De 2008 a 2013, o PIB do ramo pecuário paulista cresceu 7,53% (Figura 5). 

Apenas em 2009 e 2012 observou-se redução e, em 2013, ocorreu alta mais expressiva: 

-20
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Quantidade -0,54 2,51 -6,90 7,08 3,63 5,34
PIB -3,12 24,08 5,57 -1,06 -8,25 15,21
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10,07% em relação ao ano anterior. Em termos de preço e produção, ambos contribuíram 

positivamente no período, com taxas de 3,05% e 4,91%, respectivamente. 

 
Figura 5- Preço real, quantidade e PIB do segmento primário da pecuária 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

O desempenho registrado pelas atividades alterou moderadamente a composição 

da pecuária paulista entre 2008 e 2013. Com o fraco desempenho para aves e suínos, estas 

atividades perderam participação. Já para leite e ovos, que vivenciaram aumentos em 

preços e produção nos últimos anos, a participação relativa aumentou (Tabela 9).  

Tabela 9 - Composição do segmento primário da pecuária em 2008 e 2013 

2008   2013   
Bovinos 33,1% Bovinos 33,2% 
Aves 25,2% Ovos 23,4% 
Ovos 21,0% Aves 21,8% 
Leite 13,2% Leite 14,8% 
Suínos 5,1% Suínos 4,3% 
Pesca/Aq. 2,4% Pesca/Aq. 2,4% 

Fonte: Elaborado pelo Cepea/Esalq-USP 

A composição da renda bruta do estado deixa clara a especialização produtiva e 

a concentração da renda agropecuária em poucas atividades, o que torna o estado bastante 

dependente da compra de produtos agropecuários de outros estados para assegurar o 

processamento e abastecimento interno.  

3.2.2. Segmento de insumos do agronegócio 

A renda gerada pelo segmento de insumos em 2013 foi de R$ 13,1 bilhões (em 

valores correntes), redução real de 6,51% frente a 2008. Esse movimento de baixa foi 

concentrado em 2009, reflexo da desaceleração da economia frente à crise mundial, 

quando a retração do segmento foi de 15,4%. Naquele ano, tanto preço quanto 
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PIB -2,37 4,10 2,27 -6,01 10,07 7,53
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quantidades dos insumos empregados nos ramos agrícola e pecuário caíram (Tabela 10). 

Os anos seguintes foram marcados pela recuperação da produção de insumos, porém os 

preços continuaram em queda, terminando o período cerca de 20% mais baixos. Em 2013, 

os insumos do ramo agrícola apresentaram um PIB de R$ 9 bilhões e os do ramo pecuário 

de R$ 4 bilhões (a preços de 2013), implicando uma perda real de 6,9% e 5,5% 

respectivamente.  

Tabela 10 - Preço real, quantidade e PIB real - insumos agrícolas e pecuários 
    2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 

Insumos 
agrícolas 

Preço real -5,99 -11,27 -6,24 0,94 1,16 -20,14 
Quantidade -11,49 23,12 -4,85 3,08 8,41 15,87 

PIB -17,65 9,94 -9,99 4,24 9,57 -6,94 

Insumos 
pecuários 

Preço real -1,50 -5,90 11,61 -10,72 -11,02 -17,82 
Quantidade -8,74 7,60 8,73 1,78 6,24 15,44 

PIB -10,24 1,25 21,01 -9,20 -5,41 -5,55 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Em termos de composição, o segmento de insumos para agricultura manteve-se 

sem grandes alterações entre os anos (Tabela 11).  

Tabela 11 - Composição do segmento de insumos agrícolas em 2008 e 2013 
2008   2013   

Defensivos 30,9% Máquinas e equip.  30,6% 
Máquinas e equip.  29,7% Defensivos 30,5% 
Fertilizantes 20,2% Fertilizantes 19,4% 
Demais 16,8% Demais 16,8% 
Óleo Diesel 2,4% Óleo Diesel 2,7% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Para a pecuária, o movimento de queda no segmento de insumos refletiu o 

desempenho da produção de alimentos para animais, que, entre 2008 e 2013, registrou 

redução na sua renda real de 17,7%, reflexo dos menores preços. Em contrapartida, o 

desempenho da indústria de medicamentos veterinários impediu que este resultado fosse 

ainda mais preocupante, uma vez que chegou em 2013 com geração de renda 20% maior 

do que em 2008, resultado atrelado a expansão da produção. 

Então, a composição do segmento alterou-se entre 2008 e 2013, com a indústria 

de alimentos para animais apresentando forte recuo em termos de participação (-7,5p.p.), 

e a indústria de medicamentos veterinários, que foi a que mais cresceu no período (entre 
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as indústrias a montante do agronegócio), elevando sua participação no segmento em 

7,5p.p. (Tabela 12). 

Tabela 12 - Composição do segmento de insumos pecuários em 2008 e 2013 
2008   2013   

Rações 58,4% Rações 50,9% 
Medicamentos 27,8% Medicamentos 35,3% 
Demais 6,3% Demais 6,3% 
Fertilizantes 4,0% Fertilizantes 3,7% 
Óleo Diesel 2,5% Óleo Diesel 2,8% 
Sup. mineral 1,0% Sup. mineral 0,9% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

3.2.3. Segmento industrial do agronegócio 

Entre 2008 e 2013, o PIB gerado pela agroindústria paulista cresceu 9,74%, 

alcançando R$ 88,3 bilhões (a preços de 2013). O principal impulso derivou do 

crescimento das atividades de processamento vegetal, de 10,35% (Figura 6). O 

crescimento se deu tanto em preços (5,09%) quanto em volume de produção (4,96%). 

Dois períodos distintos marcaram o segmento de base vegetal: expansão entre 2009 e 

2010, e retração daí em diante. 

 
Figura 6 - Preço real, quantidade e PIB real da indústria agrícola 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

 O PIB das atividades ligadas ao processamento vegetal se concentra em poucos 

produtos. Na média de 2008 a 2013, indústrias de apenas quatro produtos representaram 

cerca de 65% da renda gerada pela indústria paulista de base agrícola: a fabricação de 

açúcar (19,54%) e a de etanol (14,16%,) a fabricação de bebidas (14,38%), e a indústria 

de Celulose e papel (17,39%). A composição do segmento industrial de base agrícola, em 

2008 e 2013, é apresentada na Tabela 13.  
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2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado
Preço real 7,72 2,61 2,96 -4,28 -3,53 5,09
Quantidade -2,31 8,23 -6,07 2,52 3,09 4,96
PIB real 5,83 11,06 -3,64 -2,04 -0,53 10,35

%

Indústria Agrícola - variações anuais 
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Tabela 13 - Composição da indústria agrícola em 2008 e 2013 
2008  2013  

Açúcar e Etanol 25,1% Açúcar e Etanol 27,2% 
Celulose e Papel 17,5% Celulose e Papel 13,9% 

Bebidas 11,5% Bebidas 14,0% 

Fab. de outros produtos alimentícios 6,3% Fab. de outros produtos 
alimentícios 6,3% 

Móveis de madeira 5,9% Móveis de madeira 6,3% 
Panificações, biscoitos e bolachas 5,2% Panificações, biscoitos e bolachas 5,2% 

Artigos de Vestuários e Acessórios 4,7% Artigos de Vestuários e Acessórios 3,0% 
Moagem e produtos amiláceos 4,5% Moagem e produtos amiláceos 4,2% 

Sucos de frutas e conservas 3,7% Sucos de frutas e conservas 3,5% 
Produtos da Madeira 3,3% Produtos da Madeira 4,6% 

Fabricação de produtos derivados do 
cacau, de chocolates e confeitos 3,2% Fabricação de produtos derivados 

do cacau, de chocolates e confeitos 3,7% 

Têxteis 3,1% Têxteis 2,4% 
Café 2,5% Café 2,7% 

Óleos Vegetais 1,9% Óleos Vegetais 1,3% 
Fabricação de massas alimentícias 1,5% Fabricação de massas alimentícias 1,5% 

Fumo 0,1% Fumo 0,1% 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

 Para a indústria de base pecuária, o PIB expandiu em 5,4% no período, 

desempenho resultante de crescimento em preços (2,66%) e volume produzido (2,9%) – 

Figura 7. Com isso, em 2013, a renda gerada pelas atividades de processamento animal 

foi de R$ 10,5 bilhões. Diferente do observado na indústria agrícola, nas atividades 

industriais da pecuária, os resultados oscilaram anualmente. 

 
Figura 7 - Preço real, quantidade e PIB real da indústria da pecuária 
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

 O processamento de produtos de origem animal também se concentra em poucas 

atividades. Na média do período a indústria do abate representou 47,3% do PIB e a de 

laticínios, 35,69%. Os demais 17,22% correspondem ao PIB gerado pela indústria de 

calçados. A composição do segmento industrial de base agrícola, em 2008 e 2013, é 

apresentada na Tabela 14. 
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Preço real 0,19 1,04 1,20 -5,60 6,16 2,66
Quantidade -6,28 6,00 1,20 -2,62 5,10 2,90
PIB real -6,05 6,93 2,29 -8,05 11,55 5,40
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Tabela 14 - Composição da indústria agrícola em 2008 e 2013 
2008   2013   

Artigos de Couro e Calçados 17,7% Artigos de Couro e Calçados 17,3% 
Abate de Animais e Pescado 49,1% Abate de Animais e Pescado 44,3% 
Laticínios 33,3% Laticínios 38,3% 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

3.2.4. Segmento de serviços do agronegócio 

A Figura 8 apresenta a evolução do PIB do segmento de serviços do agronegócio 

paulista e as variações anuais e a acumulada entre 2008 e 2013. Considerando-se a 

evolução do segmento para a agropecuária em geral, a expansão no período foi de 9,61%.  

Em 2013, o PIB do segmento de serviços do agronegócio de São Paulo alcançou 

de R$ 91,5 bilhões, sendo R$ 72,3 bilhões relativos ao ramo da agricultura/floresta e R$ 

19,2 bilhões ao ramo da pecuária/pesca (a preços de 2013). Esses valores são resultado 

da participação dos produtos agropecuários e agroindustriais nos fluxos da demanda final 

total da economia de São Paulo. A partir dessas participações, foram distribuídas as 

parcelas da renda das atividades de serviços: comércio, transporte e demais serviços7, 

relacionadas ao agronegócio8. 

 
 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2013/08 

Variação PIB Serviços 
(%) 2,83 10,86 -1,95 -3,13 1,23 9,61 

Figura 8 - Evolução do PIB dos serviços entre 2008 e 2013 (em R$ bilhões de 2013), 
e taxas de crescimento anual e acumulada  
Fonte: Cepea/Esalq-USP 

                                                            
7 Serviços de produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, Serviços de 
informação, Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados, 
Atividades imobiliárias e aluguéis, Serviços de manutenção e reparação, Serviços de alojamento e 
alimentação e Serviços prestados às empresas 
8 As participações na demanda final estimadas correspondem a aproximadamente 10% com produtos do 
ramo agrícola/floresta e 2,8% com produtos do ramo pecuária/pesca. Essas participações foram aplicadas 
aos valores adicionados de cada setor de distribuição e serviços 
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4. CONCLUSÕES 

Quanto ao agronegócio do estado de São Paulo, as vantagens comparativas 

decorrentes do desenvolvimento do estado como um todo, explicam o destaque dos 

segmentos agroindustrial e de serviços, a jusante do segmento agropecuário básico, com 

41,5% e 43% do PIB do setor, no ano de 2013. O segmento primário representa 9,5% do 

agronegócio, em desproporção aos demais segmentos. Isso denota que o agronegócio 

paulista processa (via agroindústrias) e movimenta (via segmento de serviços) volume 

significativo de matérias primas originárias de fora do estado. Essas são processadas e 

consumidas internamente ou exportadas de volta para outros estados ou para o exterior. 

O segmento de insumos para a agropecuária responde por 6% do PIB do agronegócio. Se 

esta cifra for adicionada à da agroindústria, entende-se que a atividade industrial no 

agronegócio paulista predomina com 47,5% do total do PIB. 

O agronegócio de São Paulo acha-se assentado fundamentalmente nas atividades 

de base agrícola (em contraposição às de base pecuária): em 2013, 82% do seu PIB vem 

do chamado ramo agrícola e 18% do PIB advêm do ramo pecuário. 

O PIB do segmento paulista de insumos agropecuários representava, em 2013, 

18,3% do mesmo segmento no Brasil como um todo, indicando uma participação 

relevante no contexto nacional. Parcela significativa desse insumo é vendida fora do 

estado. Esse segmento – que contribui de forma marcante para o aumento de 

produtividade agropecuária já mencionada – ainda apresenta elevada dependência de 

importações de insumos básicos nos casos dos agroquímicos, cujo consumo nacional vem 

se acelerando, às quais agrega modesto valor. Há, portanto, um longo caminho a ser 

percorrido para que se reduza tal dependência, principalmente em razão da instabilidade 

de seus preços, vinculados aos do petróleo e outras commodities.  

O emprego cada vez maior de máquinas e equipamentos agrícolas tem sido 

estratégico para a competitividade da agropecuária brasileira, reduzindo custos tanto por 

pouparem mão-de-obra, cada vez mais cara, como por permitirem substanciais ganhos de 

escala. Não é por outra razão que se tem observado um processo de “industrialização” do 

campo, ao mesmo tempo em que o País, segundo muitos estudiosos (Bacha; de Bolle, 

2013), vem passando por um processo de desindustrialização (queda da participação da 

indústria no PIB total). Programas especiais vêm sendo usados pelo governo para 

incentivar esses investimentos, apoiando, assim, também a indústria nacional. 
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O PIB do segmento primário paulista representa apenas 5,4% do PIB do segmento 

correspondente para o Brasil, contrastando com a agroindústria, cuja participação é de 

quase 30% no contexto nacional. Entre as atividades agrícolas do estado, o grande 

destaque vai para a produção de cana de açúcar, que utiliza perto de 60% da área plantada.  

O milho vem a seguir com 13%, e depois soja e laranja com 7% a 8% da área. A cana de 

açúcar lidera a geração de renda em atividades agrícolas, com 46%; entre os mais 

importantes vêm a seguir a laranja com 16% e o milho com 6,6%.  Do lado da pecuária, 

a geração de renda é a seguinte: bovinos (33%), aves de corte (25%), ovos (do que São 

Paulo é o maior produtor nacional, com 21%), leite (13%), suínos (5%) e pesca (2,5%).  

Tais resultados evidenciam a especialização produtiva e a concentração da renda 

agrícola paulista em poucas atividades, o que torna o estado bastante dependente da 

compra de produtos agropecuários de outros estados para assegurar o processamento e 

abastecimento interno. Para o estado e para o país, o que importa é que cada região 

produza de acordo com suas vantagens comparativas, sendo normal que o estado importe 

e exporte produtos e insumos de e para outros estados e países.  

A agroindústria de São Paulo (41,5% do PIB do agronegócio paulista) é liderada 

pelo ramo agrícola, com 87,6% do PIB do segmento. No conjunto (agrícola e pecuária), 

destacam-se a indústria sucroalcooleira com 22%, celulose e papel com 15,4%, bebidas 

com 10,1%, abates de animais com 6,1%, móveis com 5,9%, panificação com 4,6%, 

vestuário com 4,1%.  É interessante notar que o suco de laranja, procedente da segunda 

lavoura de maior renda (12%) na agropecuária paulista, representa apenas em torno de 

3% do PIB agroindustrial do estado. Como já foi salientado, a agroindústria paulista, de 

modo geral, não tem vinculação de grande dependência da matéria prima produzida 

localmente. O Centro-Oeste fornece bovinos para abate, soja e milho para esmagamento, 

madeira para celulose; madeira para serraria pode vir de Minas Gerais e Paraná; suínos 

são trazidos do Sul (Paraná em especial); parte do algodão processado em São Paulo vem 

de Goiás e Bahia e o trigo procede de estados do Sul e da Argentina.  

Com referência à principal agroindústria do estado, a sucroalcooleira, vale 

salientar que a produção de cana do estado vem oscilando ou crescendo muito pouco e 

seu destino tem sido movido do etanol para o açúcar: de 2008 a 2013, cresceu 40% a 

proporção produzida de açúcar em relação ao etanol. No mesmo período, a relação de 

preços açúcar/etanol aumentou 40% até 2011 e 20% até 2013. Enquanto o preço do açúcar 
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determina-se fundamentalmente no mercado externo, o do etanol é controlado 

indiretamente através da política de preços de combustíveis em vigor no Brasil. As 

exportações de açúcar, de acordo com a UNICA, têm girado em torno de 15 bilhões de 

dólares por ano, valor expressivo tendo-se em conta que o complexo soja (que lidera as 

exportações do agronegócio) gera cerca de 25 bilhões de dólares. Uma revisão na política 

de combustíveis poderá mudar a destinação da cana no futuro. 

Quanto à indústria de suco de laranja, a matéria prima, além das dificuldades de 

produção já mencionadas, negocia-se num mercado pouco transparente, envolvendo 

produtores sob contrato e independentes com formações de preços diferenciadas. Como 

os preços internacionais do suco sofrem as oscilações típicas das commodities, as 

condições de rentabilidade agrícola e industrial podem variar bastante ao longo do tempo. 

Expressivo número de produtores, especialmente os de menor escala e sem recursos para 

uso de tecnologia mais avançada, vem deixando a atividade.  

      Constata-se, assim, que as duas principais atividades agrícolas do estado estão 

diante de futuro relativamente incerto, com possíveis efeitos negativos sobre o 

investimento e, logo, crescimento nas mesmas. Enquanto a cana tem formação de preço 

bastante transparente (sistema Consecana), tem um de seus derivados com preços 

influenciados arbitrariamente pelo governo. Já no caso da laranja, há um muito a ser feito 

no sentido de aumentar a eficiência e o equilíbrio na formação de preços.  

O segmento de serviços tem o peso maior (43%) na composição do PIB do 

agronegócio paulista. Lembra-se que o segmento de serviços assiste a todos os demais 

segmentos e tende a acompanhar e, em muitos casos a alavancar, o desenvolvimento dos 

mesmos.  

Examinando-se as tendências recentes (de 2008 a 2013, incluindo os anos de crise 

financeira, recuperação parcial e anos de baixo crescimento), nota-se no agronegócio 

paulista um padrão de crescimento mais balanceado do que na economia em geral. O 

segmento que cresceu mais rapidamente dentro do agronegócio foi o primário (“dentro 

da porteira”), com uma taxa acumulada de 13,4%, seguida dos segmentos agroindústria 

e serviços (ambos com 9,7%). O segmento de insumos foi o único que se retraiu (-6,5%). 

O presente trabalho evidenciou a importância do agronegócio paulista. Em 2013, 

o PIB gerado pelo setor foi de R$213 bilhões ou cerca de 20% do PIB do agronegócio 
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brasileiro. Por outro ângulo, o agronegócio representa aproximadamente 15% do PIB do 

estado.  
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RESUMO  
 
O Brasil vem ampliando sua participação no mercado internacional a partir do 
aprimoramento de métodos de proteção sanitária, o que resulta numa oferta de mercado 
de qualidade a partir da constituição de zonas livres de aftosa com e sem vacinação para 
bovinos, livre de peste suína clássica e livre de gripe aviária. A qualidade sanitária dos 
rebanhos está ancorada em amplos programas de controle sanitário, que se apresenta 
consolidado em determinadas regiões brasileiras, como o estado de Santa Catarina. Essa 
qualidade permite o avanço de negociações bilaterais que convergem em acesso a novos 
mercados, como o que ocorreu no início de 2016, com a abertura do mercado da Coréia 
do Sul. A qualidade sanitária da produção pecuária catarinense está alicerçada 
especialmente do status de livre de febre aftosa sem vacinação e livre de peste suína 
clássica, conferidos pela OIE. Assim, pretende-se analisar e descrever a cadeia de 
produção de carnes de Santa Catarina e identificar os condicionantes para que o estado 
tenha atingido o patamar de excelência produtiva. Possibilitando a consolidação de novos 
mercados internacionais para o estado e o transbordamento dessas competências para o 
restante do país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mercado externo, qualidade, padrão sanitário, agricultura familiar 
e carnes 
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BRAZILIAN MEAT EXPORT MARKETS: ADVANCES FROM 
SANITARY STANDARDS FOLLOWING IN THE STATE OF 

SANTA CATARINA 
 

Thematic Panel: P10 - International Trade and the Brazilian Agriculture 
 
ABSTRACT  
 
Brazil has been expanding into international markets from the methods improvement of 
health protection. The free zones establishment of foot-and-mouth disease (FMD), with 
and without vaccination for cattle, of classical swine fever and of avian influenza results 
in a quality market supply. The sanitary quality of the herds is supported in broad health 
control programs, which is consolidated in certain regions of Brazil such as the state of 
Santa Catarina. This quality allows the advance of bilateral negotiations that converges 
in access to new markets, as occurred in early 2016, with the opening of the South Korean 
market. The sanitary quality of Santa Catarina livestock production is based especially 
status FMD-free without vaccination and free of classical swine fever, conferred by the 
OIE. Thus, we intend to analyze and describe the chain of meat production of Santa 
Catarina and identify the conditions that the state has reached the production level of 
excellence. Allowing the consolidation of new international markets for the state and the 
overflow of these skills for the rest of the country. 
 
Keywords: foreign market, quality, sanitary standard, family farming and meat. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A produção agropecuária tem importante contribuição na pauta de exportações 

brasileiras, respondendo por US$ 88,2 bilhões em 2015, segundo o Ministério da 

Agricultura do Brasil, o que representa 46,2% do total exportado pelo país. Desse 

montante, o setor de carnes respondeu por US$ 14,7 bilhões (16,7% do total exportado), 

dos quais 48,1% referentes à carne de frango, 39,5% carne bovina, 8,6% carne suína e 

3,8% outras carnes (MDIC, 2016). Ainda segundo dados do ministério, no final da década 

de 1990, o Brasil exportava pouco mais de 1,2 milhões de toneladas de carne. Em 2015 

o montante exportado chegou a 6,4 milhões de toneladas, um crescimento de 433,33% no 

período. Diante desse cenário, nota-se que o país vem ampliando sua participação no 

mercado internacional através de diversos mecanismos, dentre os quais se destaca o 

aprimoramento de métodos de proteção e defesa sanitária, o que resulta numa oferta de 

mercado de qualidade a partir da constituição de zonas livres de aftosa com e sem 

vacinação para bovinos, livre de peste suína clássica e livre de gripe aviária.  
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A qualidade sanitária dos rebanhos está ancorada em amplos programas de 

controle sanitário, que se apresenta consolidado em determinadas regiões brasileiras, 

como o estado de Santa Catarina. Em 2015, Santa Catarina exportou US$ 2,3 bilhões em 

carnes, equivalente a 15,6% do total do país (contando com apenas 1,12% do território 

nacional). Os principais produtos cárneos catarinenses são a carne de frango (78,3%) e a 

carne suína (18,8%), em relação aos quais o estado ocupa o 2º e o 1º lugar no ranking 

nacional de exportações, respectivamente. 
Essa qualidade dos rebanhos permite o avanço de negociações bilaterais que 

convergem em acesso a novos mercados, como o que ocorreu no início de 2016, com a 

abertura do mercado da Coréia do Sul para a carne suína.  

A qualidade sanitária da produção pecuária catarinense está alicerçada 

especialmente do status de livre de febre aftosa sem vacinação e livre de peste suína 

clássica, conferidos pela OIE. A dimensão do comércio exterior de produtos da 

agropecuária de Santa Catarina precisa ser ampliada para que, principalmente em 

períodos de câmbio favorável, se consolidem novos mercados. Dessa forma, o presente 

estudo tem o intuito de analisar o panorama do padrão sanitário brasileiro, discorrendo 

sobre a política de defesa sanitária no Brasil e de Santa Catarina; também, descrever a 

cadeia de produção de carnes de Santa Catarina,  identificando os condicionantes para 

que o estado tenha atingido o patamar de excelência produtiva bem como as 

possibilidades de crescimento na produção estadual e o transbordamento dessas 

competências para o restante do país, explorando quais seriam os impactos para a 

agricultura brasileira e na consolidação de novos mercados internacionais. 
 

PANORAMA SOBRE O PADRÃO SANITÁRIO DE CARNES NO 
BRASIL  

 

A indústria de carnes tem exigido cada vez mais padrões internacionais para o 

desenvolvimento, buscando qualidade do produto e facilidade na comunicação entre os 

compradores e vendedores. Diante disso a falta de cortes unificados e à dificuldade de se 

adequar à nomenclatura comparativa no mercado internacional junto à elevada proteção  

dos governos aos seus respectivos mercados internos e problemas de ordem sanitária 

(Perobelli, 2000). Para Tirado et al (2008) o protecionismo ganha importância na medida 
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em que os EUA e a UE, juntamente com a Rússia e o Japão, são os maiores importadores 

de carne no comércio mundial.  

De acordo com Miranda et al (2004), a história da regulamentação sanitária no 

âmbito internacional se iniciou na Rodada Tóquio-GATT (1973-79) quando foi 

estabelecido o Standards Code (Código de Normas), de adesão voluntária, visando 

disciplinar o tema de regulamentos técnicos, incluindo os sanitários. Na Rodada Uruguai 

(1986-1993), esse Código foi substituído pelo Acordo sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias (Sanitary and Phytosanitary Agreement-SPS) e o Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio (Agreement on Technical Barriers to Trade- TBT). 

Para os autores, o Acordo SPS aplica-se a todas as medidas sanitárias e 

fitossanitárias que possam afetar o comércio direta ou indiretamente, e estabelece que os 

países têm o direito de adotar medidas dessa natureza que sejam necessárias para a 

proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal, desde que tais medidas não sejam 

inconsistentes com os princípios do Acordo. Os membros signatários do SPS 

comprometem-se a seguir os procedimentos de avaliação de risco e as orientações 

estabelecidas internacionalmente, bem como a harmonizar as medidas adotadas 

individualmente. Harmonização esta, baseada nos padrões internacionalmente 

reconhecidos, e estabelecidos por três organizações internacionais - o Codex 

Alimentarius (Codex) para medidas de segurança do alimento; a Organização 

Internacional de Epizootias (Office International des Epizooties - OIE) para as medidas 

de saúde animal; e a Convenção Internacional para Proteção Vegetal (International Plant 

Protection Convention - IPPC) para medidas relacionadas à fitossanidade. Mais além, o 

Comitê organiza e controla a implementação do Acordo, reunindo-se periodicamente. 

Dessas reuniões tem resultado o registro dos conflitos entre os países, os Specific Trade 

Concerns, que podem ser consideradas uma primeira aproximação para identificar 

medidas sanitárias usadas como barreiras comerciais (Galli et al 2005). Bridi et al (2006) 

destacam que somente restrições previstas pela OIE poderão restringir o comércio de 

animais e seus produtos com vista na biossegurança do país importador. Assim o OIE 

determina que as doenças transmissíveis de grande poder de difusão e especial gravidade, 

que têm consequências sócio–econômicas ou sanitárias graves e cujo impacto no 

comércio internacional é muito importante (como a febre aftosa, a doença da vaca louca 

– encefalopatia espongiforme bovina, peste suína clássica e africana, doença de 
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Newcastle, influenza aviária, entre outras) sejam notificadas imediatamente, e os países 

importadores poderão suspender os contratos com os países que apresentar no seu 

rebanho a incidência de alguma destas doenças. 

Miranda et al. (2004) ressaltam que, por um lado, as questões sanitárias podem 

estar respaldadas pela legitimidade da proteção à saúde humana, animal e vegetal, mas, 

por outro, essa mesma legitimidade pode ser utilizada de forma oportunista, como barreira 

comercial, configurando-se em protecionismo.  Embora os governos reconheçam a 

necessidade e conveniência de adotar algumas restrições ao comércio baseada na garantia 

da inocuidade dos alimentos aliada à proteção sanitária dos animais e vegetais, estas 

medidas podem tomar forma de restrição sanitária ou fitossanitária que não seja realmente 

justificada. Para Veran (2005) isso pode tornar-se um instrumento protecionista muito 

eficaz, devido a sua complexidade técnica, um obstáculo enganoso, difícil de impugnar, 

sendo considerada como uma barreira ao comércio. 

Assim constituem-se as barreiras comerciais e estas são divididas, segundo 

Miranda (2001), em dois grupos básicos de instrumentos de proteção: barreiras tarifárias 

e barreiras não-tarifárias.  

As tarifas são as mais antigas formas de política de comércio, mas Krugman e 

Obstfeld (2001) apontam que sua importância diminuiu nos últimos tempos, pois os 

governos normalmente preferem proteger as indústrias domésticas por meio de várias 

barreiras não tarifárias, tais como cotas de importação e principalmente restrições de 

exportação. 

Segundo Miranda (2001), regulamentam-se também as relações entre métodos 

produtivos e características finais de produtos, nas chamadas Normas e Padrões Sobre 

Métodos e Processo Produtivos. Para setores como o de carnes, o acordo de Aplicação de 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) rege as principais diretrizes, tendo como um 

de seus princípios o da regionalização, que é o reconhecimento de área livre de doenças 

ou pragas, não só em âmbito nacional, como em âmbito regional, o que permite a um país 

demonstrar que uma área de seu território é livre de doenças, fazendo com que os 

importadores não imponham restrições sobre produtos originados dessa região. Foi esse 

princípio que permitiu a divisão do Brasil em Circuitos no tratamento da questão da febre 

aftosa em bovinos e suínos (Miranda, 2001). 
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Entretanto, Miranda et al. (2003) apontam que as medidas SPS, além de 

possibilitar a interrupção ou inviabilização do comércio de carne bovina entre os países, 

podem causar custos adicionais de produção ou comercialização acarretados pelas 

exigências distintas entre países, e ainda, prejuízos relacionados aos processos de disputas 

junto ao acordo, considerados demorados, caros e burocráticos. 

Assim, os fatores de ordem sanitária para exportação de carne constituem-se na 

presença da encefalopatia espongiforme bovina – BSE (doença da vaca louca) e da febre 

aftosa que em 2001 abriram o mercado mundial para o Brasil.  

A BSE- Encefalopatia Espongiforme Bovina ou popularmente chamado “mal da 

vaca louca” é classificada pela OIE como doença da lista B, uma doença transmissível, 

que gera consequências socioeconômicas e de saúde pública, sendo a sua ausência 

essencial para o comércio de animais e produtos derivados (Tirado et al, 2008). Essa 

doença gera grande impacto mercadológico, conforme se verificou na EU (desde 1996, 

principalmente) e nos EUA (a partir de final de 2003) e, segundo Galli et al (2005), com 

efeitos de queda no consumo doméstico e nas exportações de carne bovina que, em maior 

ou menor grau são recuperados, mas que acabam causando mudanças na conformação do 

comércio mundial de carne bovina, não só em termos de realocação de parcela desse 

comércio para outros países fornecedores de carne, mas também em termos de novas 

regulamentações técnico-sanitárias visando a um melhor controle da qualidade e sanidade 

nos países que comercializam. 

O mercado internacional de carne bovina apresentou no período de 2004 a 2006 

as ocorrências conjuntas de surtos de BSE e de febre aftosa entre os principais produtores. 

Como efeito, o rebanho bovino do Brasil, na sua maioria criado extensivamente e com 

alimentação em sua grande parte de pastagem, propiciou a produção de carne bovina com 

baixo risco de contaminação com a BSE (Tirado et al, 2008).  

Já a febre aftosa (Foot and Mouth Disease - FMD), segundo a OIE, é uma doença 

pertencente à lista A, ou seja, é uma doença transmissível possuindo um potencial de 

difusão muito grande, sem levar em consideração as fronteiras nacionais (Galli et al, 

2005). Essa doença traz conseqüências sócio-econômicas ou de saúde pública graves, 

relevantes no comércio internacional de animais e produtos de origem animal. Por isto, 

recebe prioridade de exclusão, e sua presença dita o fechamento das exportações. Para 

Tirado et al (2008), a existência dessa doença em algumas regiões do território brasileiro 
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consiste em barreira sanitária à exportação de carne para mercados como EUA, Japão e 

Coréia do Sul, que têm regras rígidas quanto à qualidade e sanidade de importados e que 

não têm claramente implementado o princípio da regionalização do SPS (Acordo sobre 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias) e sua regulamentação. 

Logo, o Brasil apesar de apresentar unidades bastante tecnificadas,  responsáveis 

pela produção de carnes e derivados de alta qualidade, tem seu desempenho limitado no 

setor exportador pelas questões sanitárias, principalmente devido à febre aftosa (Miranda, 

2001). 

Lima, Miranda e Galli (2005) relatam sobre como a febre aftosa é um fator de 

limitação ao crescimento das exportações brasileiras de carne bovina, como traz 

insegurança às relações comerciais e como o Brasil ainda é vulnerável ao surto da doença, 

que tantas vezes restringem as exportações brasileiras. No Brasil, a Febre Aftosa é um 

fator limitante para o desenvolvimento econômico da indústria animal. Sua presença 

impõe a adoção de medidas sanitárias no comércio interno de animais e de seus produtos 

não tratados, de áreas infectadas para áreas livres bem como internacional (Pituco, 2005). 

Destaque-se que as barreiras sanitárias impostas devido aos casos de febre aftosa 

causam uma queda no faturamento das vendas nacionais e estrangeiras dos estados 

afetados, devido à redução do volume e preço do produto exportado. Além disso, diminui 

o preço no mercado interno, pelo possível excesso de oferta gerado pelo redirecionamento 

dos frigoríficos exportadores para o mercado interno (Silva & Miranda, 2005). 

Diante disso, as barreiras (sanitárias ou fitossanitárias), demonstram um grande 

desafio para o Brasil, limitando o desempenho do setor exportador de carne bovina e 

também do segmento pecuário, que é uma grande geradora de empregos diretos e 

indiretos ao longo de sua cadeia produtiva, e que implicam aspetos negativos para o 

desenvolvimento desta cultura no país e, também refletem em perda de competitividade, 

proporcionados pelos entraves à exportação de tal produto (Silveira et al, 2015). De 

acordo com Braun et al (2008), cabe às autoridades brasileiras melhorar a questão 

sanitária. Assim, são necessários maiores investimentos nas estruturas de fiscalização e 

combate a enfermidades, visando erradicar a febre aftosa para se adequar a todas as 

exigências dos países importadores.  

Nesse contexto, destaque-se o estado de Santa Catarina, considerando sua alta 

competitividade externa e o seu status diferenciado dentro do Brasil como área livre de 
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febre aftosa sem vacinação; cabe dessa forma, contextualizar alguns aspectos desse trajeto 

acerca dos padrões sanitários para a exportação de carne. 

 

Santa Catarina no contexto sanitário para exportação de carne 
 

Tendo em vista a restrição dos países desenvolvidos à carne brasileira fortemente 

vinculada à questão das barreiras não-tarifárias, é necessário apontar as condições 

diferenciadas do Estado de Santa Catarina e a possibilidade de expansão das exportações 

desta região, após ter sido reconhecida como área livre de febre aftosa sem vacinação, 

pela Organização Internacional de Epizootias (OIE). 

As agroindústrias produtoras de suínos em Santa Catarina, unidas a órgãos 

governamentais, foram responsáveis para a conquista do reconhecimento pela OIE, 

motivadas pela queda brusca de exportação com o embargo russo em dezembro de 2005, 

que levou à necessidade de diversificação dos mercados (Seabra et al, 2009). 

Segundo os autores, o primeiro passo foi a alteração da estratificação sanitária que 

havia no Brasil, em que as condições de saúde animal eram divididas pelas cinco regiões 

do país e não por Estado. Com essa alteração, SC poderia então ser vista pelos países 

compradores independentemente dos demais estados do Brasil. Ou seja, Santa Catarina 

seria na parte sanitária “desmembrada” dos demais estados brasileiros, de forma que um 

foco de febre aftosa em outro estado não ocasionaria embargo para SC. 

Após a mudança desses critérios em 2006, diversas medidas foram adotadas a fim 

de conseguir a aprovação da OIE. Dentre elas, destacam-se: a colocação de barreiras nas 

fronteiras rodoviárias do Estado, com guaritas e fiscais permanentes; a contratação de um 

contingente maior de fiscais, aquisição de veículos e computadores para visitas a 

propriedades; o geo-referenciamento das propriedades produtoras de suínos; o fundo de 

compensação para os produtores em caso de perda de animais por doença; e a brincagem 

do rebanho do Estado (suínos, bovinos e caprinos). Essa brincagem permite a 

rastreabilidade do animal, podendo assim, em caso de doença, os fiscais identificarem de 

qual propriedade saiu aquele animal, quem foi o seu criador, a empresa responsável pelo 

seu abate, entre outros fatores (Veran, 2005; Seabra et al, 2009; Felkl & Bittencourt, 

2013). 

Este conjunto de medidas, com investimentos públicos e privados, foi aprovado 

pelos técnicos da OIE, que atribuíram (em maio de 2007) a Santa Catarina o status de 
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área sem registro de febre aftosa e sem necessidade de fazer o controle dessa doença por 

vacinação, situação única dentre os Estados brasileiros. Segundo Seabra et al (2009), a 

aprovação da OIE abriu novas possibilidades de comercialização de carnes do Estado no 

mundo, com possibilidades de negociações com Japão, China, Chile e Estados Unidos. 

Destaque-se que a Rússia, como participante da OIE, não reconheceu o status sanitário 

dos demais estados brasileiros apesar de argumentação técnica-cientifica, só liberando 

após várias negociações a importação de produtos exclusivamente de Santa Catarina, 

creditando desta forma o reconhecimento nacional pelo Ministério da Agricultura (veran, 

2005). 

 
Cronologia da política sanitária catarinense 

 

O Serviço de Defesa Sanitária Animal em Santa Catarina teve início no Século 

XX (1905) a partir da necessidade de estudar doenças que vinham dizimando os rebanhos 

bovinos e equinos (Salles et al, 2009). Em 1912 foi criada a Lei Estadual nº 926, que 

autorizava o governo a tomar medidas excepcionais para o extermínio de doenças 

infectocontagiosas. Em seguida, em 1916 registrou-se a suspeita sobre a possível 

transmissão da Raiva por morcegos hematófagos, o que foi confirmado em 1933.  

No ano de 1919 começa o controle da Febre Aftosa a partir de normas, publicadas 

com o denominado “Código de Polícia Sanitária” e fiscalização por parte do Ministério 

da Agricultura. Também por parte do governo federal, em 1934, foi criada por meio do 

Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934, o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária 

Animal. 

No estado de Santa Catarina em 1947 ocorre um surto de Peste Suína Clássica, 

que se estende até os primeiros anos da década de 50, e acaba por ser o estopim para a 

expansão do Serviço de Defesa Sanitária Animal para o interior catarinense.  

Em 1951, com maiores atenções voltadas para a Febre Aftosa, o governo 

brasileiro implantou um programa nacional de combate à doença, que não apresentou 

resultados satisfatórios por carência de recursos financeiros e humanos e de uma vacina 

eficiente (Salles et al, 2009). Com a criação da Secretaria da Agricultura em Santa 

Catarina em 1952, foi implantado o Serviço de Defesa Sanitária Animal, que passou a 

combater a Febre Aftosa e demais enfermidades dos animais domésticos. 
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No ano de 1963 a Campanha Nacional Contra a Febre Aftosa é criada pelo 

Governo Federal, sob responsabilidade do Ministério da Agricultura. Santa Catarina 

segue a linha nacional e cria em 1965 a Lei N.º 3.783, que torna obrigatório o combate à 

Febre Aftosa e lança a ação denominada CAFASC (Campanha Contra a Febre Aftosa em 

Santa Catarina) (Salles et al, 2009). As ações prosseguem sob responsabilidade da 

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC. 

Apesar de o Serviço de Defesa Sanitária Animal ter sido instalado por todo o 

estado de Santa Catarina ainda eram muito limitadas as ações efetivas de proteção da 

produção animal, ao consumidor e ao meio ambiente. Com o intuito de solucionar esta 

questão em 1997 foi criada a Lei nº 10.366 sobre a Política de Defesa Sanitária Animal 

do estado de Santa Catarina. A Lei versa sobre um conjunto de ações básicas a serem 

desenvolvidas visando à proteção dos animais, diminuição dos riscos da introdução e 

propagação de agentes causadores de doenças, bem como à redução das possibilidades 

de transmissão de doenças dos animais ao homem. 

 

Resultado das ações sanitárias 

 

O estado de Santa Catarina foi o primeiro a apresentar avanços substancias no que 

se refere à sanidade animal. Baixos números de focos de Febre Aftosa, de Peste Suína 

Clássica e a erradicação da Peste Suína Africana foram alcançados a partir da década 80. 

A primeira crise veio logo em seguida. A vasta quantidade de estudos e evolução 

na produção de vacinas de longa imunidade tornaram possível a queda de incidência de 

doenças, porém, concomitantemente serviram de razão para o questionamento por parte 

dos produtores da necessidade da vacinação e consequente queda do número de animais 

vacinados. A queda da vacinação fez com que em 1988 surgissem novos casos de febre 

aftosa e a exclusão de Santa Catarina na lista de exportadores. 

Como resultado desta primeira crise houve o retorno à vacinação e intensificação 

de ações por parte da CIDASC – que incluiu cursos de educação sanitária e a elaborado 

o primeiro “Manual do Professor de Educação Sanitária” pelos autores Monteguti, 

Improta e Martins, publicado em 1989. 

Na década seguinte Santa Catarina volta a ter condições de se inserir no mercado 

mundial, ao se tornar o único Estado brasileiro que cumpriu todas as condições impostas 
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pela Organização Mundial da Saúde Animal – OIE para obtenção de “Zona Livre de 

Febre Aftosa, com vacinação” em 1998. Em abril de 2000, a Portaria nº 153 do MAPA 

declara a zona formada pelos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul como 

Zona Livre de Febre Aftosa, sem vacinação.  

O Rio Grande do Sul sai da Zona Livre de Febre Aftosa logo em seguida, em 

2000, devido ao surgimento de focos da doença e necessidade de retorno à vacinação. A 

partir de então Santa Catarina instalou barreiras sanitárias com a Argentina, Rio Grande 

do Sul e Paraná, com barreiras móveis distribuídas no interior do Estado. As barreiras e 

os pontos de entrada podem se mantêm e podem ser visualizados nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Postos de fiscalização estadual 

 

 Fonte: CIDASC, 2016. 

 

Figura 2. Barreiras com permissão de ingresso 
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Fonte: CIDASC, 2016. 

 

No ano de 2002 foi criado o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de 

Origem Bovina e Bubalina – SISBOV. O sistema visa identificar, registrar e monitorar, 

individualmente, todos os bovinos e bufalinos nascidos no Brasil ou importados. Em 

Devido ao aumento das demandas de fiscalização e controle sanitário em 25 de agosto de 

2005 foi criado o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária – ICASA – inicialmente 

atuando na área de saúde animal.  

Em 2007 na 75ª Assembleia Geral da OIE Santa Catarina acaba obtendo o 

Certificado de Reconhecimento Internacional de zona livre de Febre Aftosa sem 

vacinação. Em contrapartida o Estado ficou com o compromisso de identificar 

individualmente o rebanho bovino e bufalino, para o qual foi formado o grupo de trabalho 

para elaborar o projeto de criação do Sistema de Rastreabilidade Bovina de Santa Catarina 

– SRBov-SC, que abrangeria inicialmente o Programa de Identificação Individual de 

Bovinos do Estado de Santa Catarina - PIB-SC. 

No ano de 2015 os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram 

reconhecidos como zonas livres da peste suína clássica durante a 83ª Sessão Geral da 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) ocorrida em Paris (França). 
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Programas da defesa sanitária animal 

 

A Defesa Sanitária Animal se desenvolve por intermédio dos seguintes Programas 

Sanitários e Estruturais: Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária Animal e 

Trânsito; Educação Sanitária e Comunicação Social; e Bem-Estar Animal.  Entre os 

chamados Programas Sanitários Específicos, que envolvem bovinos e bubalinos, 

encontram-se: Prevenção à Febre Aftosa; Controle e Erradicação da Raiva e outras 

encefalopatias; Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose e Identificação 

Individual de bovinos e bubalinos. 

Neste contexto o Programa de Vigilância Sanitária Animal e Trânsito tem 

destaque. O Programa busca estabelecer os procedimentos de fiscalização fixa, nas 

barreiras de rechaço, e com permissão de ingresso e passagem, corredores sanitários e 

barreiras móveis ou volantes, referentes ao trânsito de animais, produtos e subprodutos 

de origem animal, no Estado de Santa Catarina, sobretudo as divisas interestaduais e 

internacionais (CIDASC, 2016). 

Os postos de fiscalização, ou barreiras sanitárias, estão distribuídos de maneira 

estratégica para dar cobertura, por meio de inspeção dos veículos, a todos os pontos de 

possível trânsito de animais e seus produtos, compreendendo divisas interestaduais e 

internacionais, conforme a Figura 1 abaixo.  A fiscalização nas barreiras sanitárias conta 

com o apoio da Polícia Militar e do Exército, e tem por finalidade proteger o rebanho 

catarinense de doenças como a febre aftosa. Para a segurança da sanidade do rebanho 

catarinense e para viabilização do transporte de animais, produtos e subprodutos de 

origem animal de outros estados, Santa Catarina dispõe de barreiras com permissão de 

ingresso. Fazem parte dos corredores sanitários, ao Sul: Palmitos, Chapecó, Concórdia, 

Campos Novos, Capão Alto e Torres; ao Norte: Dionísio Cerqueira, Abelardo Luz, Água 

Doce, Mafra e Garuva. 
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MERCADO INTERNACIONAL E AS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 
 
Cenário Mundial e Tendências 

 

A cada ano o Brasil vem se consolidando como um dos maiores fornecedores 

globais de carnes. Segundo dados do United States Department of Agriculture (USDA), 

em 2015, o Brasil foi o maior exportador de carne de frango, com 3,8 milhões de 

toneladas. Esse valor representa 37% do comércio mundial, que foi de 10,3 milhões de 

toneladas. Em seguida, vieram as exportações dos Estados Unidos (2,9 milhões 

toneladas), da União Europeia (1,2 milhão de toneladas), da Tailândia (622 mil toneladas) 

e da China (401 mil toneladas). 

No caso da carne bovina, o Brasil foi o terceiro maior exportador em 2015, com 

1,7 milhões de toneladas, atrás da Austrália e da Índia, que exportaram cada uma 1,8 

milhões de toneladas das 9,5 milhões de toneladas totais. O Brasil se manteve por muitos 

anos na liderança mundial, perdendo posição para os indianos em 2014. Os dados de 

exportação da Índia, no entanto, inclui grande parcela de carne de búfalo, inferindo-se 

que o Brasil ainda foi o maior exportador de carne bovina em si naquele ano. Em 2015, a 

Austrália ultrapassou os embarques do Brasil e da Índia. 

Quanto à carne suína, o volume exportado pelo Brasil não é tão elevado se 

comparado aos maiores exportadores, mas mantém o país na quarta posição do ranking 

mundial com 627 mil toneladas em 2015. A líder naquele ano foi a União Europeia, com 

2,4 milhões de toneladas dos total de 7,2 milhões de toneladas exportadas, segundo dados 

do USDA. Os Estados Unidos foi o segundo maior, com 2,2 milhões de toneladas e, o 

Canadá, em terceiro, com 1,2 milhões de toneladas. De modo geral, a carne suína é a 

menos movimentada no mercado internacional, dado que os maiores consumidores 

também são os maiores produtores da carne. 

As perspectivas são de que o comércio internacional de carne siga crescendo nos 

próximos dez anos, segundo o relatório OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024, 

elaborado pela Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e 

pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (do inglês Food 

and Agrigulture Organization of the United Nations – FAO). De acordo com as 

perspectivas da OECD-FAO, quase 11% da produção de carne global deverá ser 
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exportada, sendo que o incremento na importação de todas as carnes deverá ser 

principalmente de países da Ásia. A África também deverá ter um crescimento rápido nas 

importações, embora em proporções menores.  

Para atender à demanda crescente, ainda segundo o relatório da OECD-FAO 

(2015), os países que devem se destacar nas exportações são os países em 

desenvolvimento. Quanto aos países desenvolvidos, a tendência é que sua participação 

diminua gradativamente, apesar de ainda representar um pouco mais da metade do 

mercado global de carnes até 2024. Conforme as projeções, a participação do Brasil deve 

se manter estável em torno de 21% nas exportações mundiais.  

As políticas comerciais devem continuar regendo as perspectivas e dinâmica nos 

mercados mundiais de carnes e a implementação de acordos bilaterais pode diversificar 

o mercado consideravelmente (OECD-FAO, 2015).  

 

Inserção da Carne Brasileira no Mercado Internacional 

 

A carne de frango brasileira é exportada para grande parte dos países ao redor 

mundo. Em 2015, as 3,8 milhões de toneladas foram exportadas para 144 países, segundo 

dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (Secex/MDIC, 2016). De acordo com os dados da Secex/MDIC, a maior parte 

da carne exportada foi in natura, tendo representado 92% dos embarques de 2015. 

O principal destino da carne de frango brasileira em 2015 foi o Oriente Médio, 

com 1,4 milhão de toneladas, representando 37% do total de embarques. Nessa região, se 

destacaram as exportações para a Arábia Saudita (707 mil t), Omã (73 mil t) e Catar (73 

mil t). O Japão foi o segundo maior importador, com 374 mil toneladas, seguido da União 

Europeia, com 353 mil toneladas. No bloco europeu, os maiores importadores foram a 

Holanda (173 mil t), a Alemanha (71 mil t) e o Reino Unido (66 mil t). Para a carne 

industrializada, os principais compradores são Alemanha, Holanda e Reino Unido. 

A carne bovina brasileira foi destinada a 137 países em 2015. O maior importador 

foi Hong Kong, com 263 mil toneladas, seguido pelo Egito, com 196 mil toneladas. A 

Rússia ficou em terceiro entre os maiores compradores do produto nacional, com 179 mil 

toneladas. O Oriente Médio foi responsável pela compra de 159 mil toneladas e, a União 

Europeia, por 114 mil toneladas – quarto e quinto lugar no ranking, respectivamente.  
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Em relação aos produtos exportados, a carne in natura correspondeu a 79% das 

vendas ao exterior em 2015. Os miúdos representaram 9% e a carne industrializada, 8%. 

Apesar de Hong Kong ser o maior importador, a maior parte dos produtos destinados ao 

país, miúdos e tripas, são considerados de baixo valor agregado.  Já o Egito e a Rússia 

compram mais carne in natura, porém não pagam valores muito altos pela carne. 

Quanto à carne suína, os produtos brasileiros foram exportados para apenas 64 

países em 2015, sendo que a Rússia correspondeu a quase 50% de toda a carne exportada, 

com 240 mil toneladas. Hong Kong foi o segundo maior destino (22%), com 117 mil 

toneladas. Os demais países têm participação menor, não ultrapassando 7%.  

Santa Catarina foi o estado que mais exportou produtos suínos, totalizando 186 

mil toneladas em 2015, ou seja, 35% dos embarques nacionais. Seus principais 

compradores foram Rússia, com 46% dos embarques, seguida de Hong Kong (15%), 

Cingapura (7%), Angola (7%) e Chile (4%). Ainda, mais de 90% das exportações foram 

de carne in natura.   

Quanto aos produtos de frango, Santa Catarina correspondeu a 23% dos 

embarques nacionais, com 984 mil toneladas em 2015. Ficou atrás apenas do Paraná, por 

sua vez, com 1,5 milhões de toneladas (35% do total). Para a carne bovina, as exportações 

de Santa Catarina foram irrelevantes, de 2 mil toneladas, que representou apenas 0,2% do 

total de embarques do Brasil. 

 

Oportunidades e Desafios para Santa Catarina 

 

Dado que a produção e exportação de carne brasileira deve seguir crescendo nos 

próximos anos, Santa Catarina pode se valer do bom status sanitário para aproveitar 

melhor as oportunidades no mercado externo. O estado já tem sido o cartão de visitas para 

as carnes brasileiras e, apesar do volume de embarques ainda ser baixo para os 

compradores mais exigentes, a abertura comercial apenas à carne de Santa Catarina 

confere maior credibilidade ao produto no mercado internacional. Assim, dada a boa 

perspectiva das exportações mundiais, Santa Catarina pode sair na frente na conquista de 

novos mercados, especialmente para a carne suína. 

Porém, estados como Paraná e Rio Grande do Sul seguem na busca por conquistar 

o mesmo status sanitário que os catarinenses de livre de aftosa sem vacinação, o que 
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poderia elevar a concorrência entre eles. Além disso, vários estados brasileiros têm 

conseguido o status de livre de peste suína clássica, dando também mais credibilidade à 

carne suína proveniente de outros estados. Para a carne bovina, apesar do aspecto 

sanitário também ser muito relevante, porém não gera muitos resultados para Santa 

Catarina, que não é grande produtor nem exportador da carne.  

 

 

CONCLUSÕES  
 

O bloco dos grandes mercados consumidores de carnes dispõe de políticas 

protecionistas que se confundem com as exigências técnicas e sanitárias e têm sido os 

dois principais entraves ao crescimento das exportações e à conquista de novos mercados. 

Neste sentido, o Brasil, juntamente com os demais países exportadores, devem atuar no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC, no sentido de mediar às 

negociações e reduzir as barreiras, tanto tarifárias quanto não-tarifárias. A necessidade de 

investimentos em uma política sanitária séria, com fiscalização eficiente e a urgência de 

se iniciar um processo de rastreabilidade confiável, que atenda toda a cadeias de carne e 

garanta a credibilidade dos produtos brasileiros no mercado internacional, são pontos 

fundamentais para o país manter e expandir as exportações. 

O Brasil ainda enfrenta problemas na implementação do Acordo sobre Aplicação 

de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), porém, o Acordo surgiu um efeito positivo 

à produção nacional de carnes devido aos seus princípios possibilitarem maior clareza e 

solidez nas regras de comércio internacional. Um deles, o da regionalização, permitiu, 

por exemplo, dividir regiões brasileiras em circuitos pecuários, de acordo com seu status 

em relação à febre aftosa de suínos e bovinos e a necessidade de aplicar medidas de 

fiscalização, controle e erradicação diferenciadas, com cronogramas adequados a suas 

características. Assim, a partir do reconhecimento da OIE do status de livre de febre 

aftosa, com ou sem vacinação, alcançado após anos de aplicação desses cronogramas para 

erradicação da doença e dos seus resultados, o país pode exportar para regiões mais 

exigentes em termos sanitários e essa característica tem propiciado condições de destaque 

ao estado de Santa Catarina, perante aos demais estados brasileiros bem como 

proporcionado ganhos em termos de exportações de carne. 
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O estado de Santa Catarina possui potencial de expansão principalmente para 

países desenvolvidos, com maior nível de exigência de saúde animal, devido ao nível de 

confiabilidade sanitária – em que se destaca o reconhecimento do estado como área livre 

de febre aftosa sem vacinação. A rastreabilidade do rebanho catarinense garante 

atualmente certificação de origem. Os desafios estão, então, em adotar estratégias 

eficientes ao longo dos canais de comercialização que possibilitem ações mais integradas 

de marketing internacional; e avançar no sentido de replicar o cenário catarinense para o 

restante do país. 

O cenário para os próximos anos aponta para um crescimento na produção e 

exportação das carnes de aves e suína. As perspectivas se pautam no crescimento da 

população mundial e no aumento da renda nos países em desenvolvimento, com destaque 

para a Ásia. Espera-se que, em um primeiro momento, com a elevação do poder aquisitivo 

da população de classes mais baixas eleve o consumo das carnes de aves e suínos.  

Mesmo diante de toda a representatividade no comércio internacional, ressalte-se 

que a cadeia de carnes brasileiras ainda necessita avançar e superar muitas barreiras 

visando um posicionamento futuro, consolidando assim produtividade, qualidade, 

eficiência e competitividade. Para isso sugere-se a melhora dos aspectos de segurança 

sanitária e certificação de qualidade de origem (rastreabilidade) dos rebanhos, que podem 

colocar em risco todo o trabalho conquistado até o momento. 
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Resumo 
O presente artigo trata da descrição e análise do comportamento de salvaguardas agrícolas, 
definidas e implementadas no Acordo de Agricultura da Rodada Uruguai como salvaguardas 
especiais (SSG), desde seu início em 1995 até as últimas notificações de sua ocorrência. 
Inicialmente foi apresentado um panorama da ocorrência das SSGs. Os países desenvolvidos 
foram aqueles que mais aplicaram as SSGs (principalmente Estados Unidos e União 
Europeia). Observou-se que esse mecanismo não ocorreu de maneira esporádica, como 
deveria ocorrer com as salvaguardas, mas sim de maneira contínua e sistemática em alguns 
produtos e países. A estimativa de uma demanda de importação considerando os casos mais 
afetados pela SSG e incorporando a sua ocorrência, mostrou que esta barreira eliminou o 
efeito do preço de importação sobre a importação do país, tanto no curto quanto no longo 
prazos. Além disto, ela foi mais restritiva às importações do que a tarifa de importação, no 
curto prazo. Portanto, as SSGs podem acarretar perdas de receita de exportação e, 
consequentemente, afetar negativamente o crescimento de países exportadores. Espera-se que 
este estudo contribua nas análises dos impactos destas barreiras também na economia 
nacional.   
Palavras-chave: salvaguardas especiais, Organização Mundial do Comércio, política 
comercial. 
 
Abstract 
This paper deals with the description and analysis of the behavior of agricultural safeguards, 
defined and implemented in the Agreement on Agriculture of the Uruguay Round as special 
safeguard (SSG), from 1995, when started, to the latest reports of its occurrence. Initially it 
was presented an overview of the occurrence of the SSGs. Developed countries were those 
that most applied the SSGs, mainly the United States and European Union. It was observed 
that this mechanism did not occured sporadically, as it should occur with safeguards, but 
rather a continuous and systematic way in some products and countries. The estimate of an 
import demand considered the cases most affected by the SSG. It was incorporating their 
occurrence and it was showed that this barrier has eliminated the effect of the import price on 
the imports, in both short and long run. Besides, the SSG was more restrictive on imports than 
the import tariff, in the short term. Therefore, the SSGs may cause export revenue losses and 
thus adversely affect the growth of exporting countries. It is expected that this study could 
help in the analysis of the impact of these barriers also in the national economy. 
Key-words: special safeguards, World Trade Organization, trade policy.  
 

                                                           
1 Autores agradecem ao apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
Processo no 2015/0456-5. 
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1. Introdução 
No decorrer das últimas décadas houve um estreitamento nas relações econômicas 

entre os países, o que contribuiu para a formulação de mudanças contínuas em termos de 
política para o comércio internacional. A Rodada do Uruguai, de 1986 a 1993, é considerada 
como o maior expoente entre as inúmeras negociações comerciais multilaterais já realizadas. 
Esta Rodada de negociações comerciais contribuiu para a definição das regras vigentes que 
compõem o comércio internacional, para a criação da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), além de englobar o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) em seu arcabouço. 
Entre os Acordos realizados durante a Rodada, o Acordo sobre a Agricultura (AAG) instituiu 
a aplicação imediata de adicionais tarifários provenientes de um tipo especial de salvaguarda, 
definida como salvaguarda especial, cuja sigla é SSG, derivada do nome em inglês (special 
safeguard).  

A salvaguarda comum é um dos mecanismos adotados no comércio mundial que tem 
como objetivo ser um remédio temporário contra importações que possam causar graves 
prejuízos, definidos em inglês como “serious injury”, no mercado do país importador. Ou 
seja, um país pode acionar ações salvaguarda, isto é, impor tarifas adicionais, aplicando 
limites superiores aos níveis definidos na OMC às importações de determinado produto em 
um período delimitado, caso essas importações apresentem ou ameacem ter impactos 
negativos ao mercado doméstico. Entretanto, no caso da agricultura, um tipo particular de 
salvaguardas foi adotado, definidas como medidas especiais (as SSGs). As SSGs visam 
minimizar os impactos no setor agrícola de forma que são destinadas apenas àqueles produtos 
que compõem o AAG. Entretanto, são automáticas e, portanto, dispensadas de qualquer 
critério comprobatório de dano2. Por ser uma regra da OMC, as SSGs são concedidas somente 
aos países membros e para àqueles produtos que, antes da Rodada Uruguai, adotavam cotas 
de importação (BROGINI, 2000; KREMER, 2005; OLIVEIRA, 2011). Naquela ocasião, os 
produtos agrícolas que adotavam o sistema de cotas passaram a adotar um novo sistema, 
denominado como cota tarifaria. Neste sistema, o mesmo produto está sujeito à duas tarifas de 
magnitudes muito diferentes, onde a tarifa menor é aplicada até determinado volume de 
importação, chamada de tarifa intra-cota e a tarifa maior, chamada de extra-cota, é aplicada 
após atingir este volume. Assim, a inclusão do mecanismo de SSG sobre estes produtos 
poderia elevar ainda mais o valor da tarifa extra-cota. 

As SSGs, uma vez que são específicas para produtos agrícolas e são majoritariamente 
aplicadas pelos países desenvolvidos (PAL e WADHWA, 2006), prejudicam as exportações 
brasileiras e de outros países em desenvolvimento. Este é um problema, pois as mesmas 
podem acarretar perdas significativas de receita de exportação e, consequentemente, afetar 
negativamente o crescimento destes países. Este estudo procurou elaborar um panorama das 
aplicações das SSGs entre os atores envolvidos e quais os possíveis impactos no cenário 
internacional, de maneira a ser útil em possíveis renegociações, implementações de novos 
mecanismos semelhantes e mensuração de seus impactos, passados e futuros.  

Para isto, a seguir (item 2) é descrito o funcionamento e algumas características que 
distinguem a SSG de outros mecanismos protecionistas. O item 3 descreve o método utilizado 
neste estudo. O item 4 apresenta os resultados e as conclusões são descritas no item 5. 
 
                                                           
2 Sendo automáticas, as salvaguardas agrícolas podem produzir as seguintes distorções no mercado internacional: 
Intensificam o processo de queda dos preços internacionais, uma vez que alteram a demanda por importação, 
sobretudo se muitos países aplicarem, ao mesmo tempo, salvaguardas a um mesmo produto; prejudicam 
diretamente os consumidores dos países importadores pois mantem os preços domésticos em níveis superiores 
aos preços mundiais; transferem o excesso de oferta decorrente da imposição das salvaguardas para os países que 
não impõem o mecanismo.  
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2. Funcionamento e características das salvaguardas especiais 
Assim como ocorre com as salvaguardas comuns (SG) e com as medidas antidumping 

(AD) e de compensação contra a aplicação de subsídios não consentidos (CV, sigla derivada 
da sua descrição em inglês, countervailing), o mecanismo de atuação das salvaguardas 
especiais (SSG) ocorre com a aplicação de um adicional tarifário de importação. Portanto, o 
limite da tarifa de importação imposto pela OMC pode ser ultrapassado pela aplicação destes 
mecanismos.  

Afora esta similaridade, outras características diferem estes mecanismos. Inicialmente, 
e mais importante como um mecanismo que aumenta o nível protecionista da SSG, exceto 
para este mecanismo, todos os demais exigem a comprovação de um dano sobre o país 
importador. Interessante observar também que, enquanto a SG, a AD e a CV podem ser 
aplicadas sobre quaisquer produtos importados, a SSG é uma barreira específica para os 
produtos agrícolas. Outra característica comum aos mecanismos SG, AD e CV e que difere na 
SSG, caracterizando esta última como uma barreira mais agressiva é o fato de que, enquanto 
as primeiras tem um período de tempo determinado para serem aplicadas a SSG não apresenta 
esta característica. Enquanto houver a condição, definida a seguir, para que a mesma ocorra, 
ela pode ser aplicada. Inclusive não há na OMC um prazo para eliminação deste mecanismo, 
que foi inserido com objetivo de ser transitório.  

Além destas propriedades principais, a Tabela 1 resume também outras 
particularidades que distinguem estes mecanismos. Neste sentido, tem-se que a tarifa 
antidumping é aplicada apenas sobre o país/produto que, comprovadamente, exporta este 
produto a um preço abaixo daquele pago pelo consumidor doméstico do país exportador. A 
tarifa de compensação contra um subsídio também é aplicada sobre um país/produto 
específico, mas considerando danos ao país importador causado pelo excesso no valor do 
subsídio aplicado. Já a medida de salvaguarda comum é uma tarifa aplicada pelo importador 
sobre todos os países que exportam para ele, considerando um produto que, 
comprovadamente, houve um surto de importação e causou dano ao produtor doméstico. 

Analisando agora mais detalhadamente as características da salvaguarda especial, ela 
tem uma condição de aplicação da tarifa adicional mais complexa em relação aos demais 
mecanismos descritos. Sua aplicação ocorre por carga, ou seja, por navio, onde é analisado 
naquela condição: se o preço de importação pago por aquela carga é inferior a um 
determinado preço de gatilho ou, se o volume de importação total do país no ano, com aquela 
carga, é superior a um determinado volume de gatilho. Além disto, o valor do adicional 
tarifário deve ser calculado dependendo da situação. Quanto maior a distância entre o preço 
da importação em relação ao nível de gatilho, maior será o nível de tarifa adicional que o país 
poderá exercer3. Já o nível de gatilho para salvaguarda baseada no volume depende do 
excedente de importação que o país atingiu. Assim, as salvaguardas especiais podem ser 
classificadas em dois tipos: de preço ou de volume. 

No caso da SSG de preço, o gatilho de preço é o mesmo desde a implementação da 
SSG em 1995 para cada produto/país. Este valor foi estabelecido com base no preço médio de 
importação de 1986-1988. Este gatilho de preço é utilizado até os dias atuais. Ou seja, 
considera-se que o nível de preço que em 1986-88 era considerado como baixo, trinta (30) 
anos depois pode ser classificado da mesma maneira, sem considerar as condições específicas 
dos períodos ou condições gerais como o fato de redução natural do preço em razão de 
aumentos de produtividade nestes últimos 30 anos. Portanto, além de todos as considerações 
anteriormente descritas sobre o uso da SSG, tem-se mais este fator que aumenta o obstáculo 
protecionista deste mecanismo. O cálculo do adicional tarifário funciona da seguinte maneira: 
caso a diferença ser menor ou igual a 10% do preço de gatilho, não é exercido nenhum 

                                                           
3 AAG, art. 5.1 (WTO, 2015a). 
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adicional tarifário; caso a diferença estiver entre 10% e 40% do preço de gatilho, o adicional 
tarifário é de 30% do montante em que a diferença tenha ultrapassado os 10% do preço de 
gatilho; caso a diferença estiver entre 40% e 60% do preço de gatilho, o adicional tarifário é 
de 50% do montante em que a diferença exceda os 40% do preço de gatilho, somado ao 
acréscimo total referente ao item ii); caso a diferença estiver entre 60% e 75% do preço de 
gatilho, o adicional tarifário é de 70% do montante em que a diferença exceda os 60% do 
preço de gatilho, somados aos acréscimos totais correspondentes aos itens ii) e iii); por fim, se 
a citada diferença estiver além de 75% do preço de gatilho, o adicional de imposto será de 
90% do montante em que a diferença tenha excedido os 75% do preço de gatilho, mais os 
acréscimos integrais correspondentes aos itens ii), iii) e iv). (WTO, 2015a). Com o propósito 
de deixar mais claro o funcionamento desta salvaguarda, a Figura 1 ilustra como a tarifa 
adicional é aplicada sobre o preço de importação.  
Tabela 1. Características que distinguem os mecanismos protecionistas os quais aplicam 
tarifa adicional de importação 
 Salvaguarda 

(SG) 
Salvaguarda 

especial (SSG) 
Compensação contra 

subsídio (CV) 
Antidumping 

(AD) 
Produtos 
sujeitos todos Produtos agrícolas todos todos 

Dano deve 
ser 
provado? 

Sim Não. Aplicada 
imediatamente. Sim Sim 

Período de 
aplicação: Temporária Não há definição Temporária Temporária 

Tarifa 
adicional 
aplicada 
contra:  

Todos países  Por navio País que causou o 
dano 

País que causou o 
dano 

Aplicada 
quando: 

Surto de 
importação 

causando dano 
para o produtor 

doméstico. 
 

Preço pago pelo 
importador é menor 
do que um valor de 

gatilho ou; 
Volume importado 
é maior do que um 
volume de gatilho. 

Valor do subsídio é 
maior do que àquele 
definido pela OMC e 
há comprovação de 
dano deste subsídio 

sobre outro país 
produtor. 

Preço 
estabelecido para 

o importador é 
menor do que o 
preço doméstico 

no país 
exportador. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
No caso da SSG de volume, ao contrário do que ocorre com o gatilho de preço que é 

fixo, seus gatilhos variam no tempo. De acordo com o Artigo 5.4 do AAG da OMC o volume 
do gatilho é definido como um percentual de importações relativas ao consumo interno 
correspondente nos três anos precedentes de dados disponíveis: (a) Se as possibilidades de 
acesso ao mercado para um produto forem iguais ou inferiores a 10%, o nível base de gatilho 
será igual a 125%; (b) Se as possibilidades de acesso ao mercado para um produto forem 
superiores a 10%, mas inferior ou igual a 30%, o nível base de gatilho será igual a 110%; (c) 
Se as possibilidades de acesso ao mercado para um produto forem superiores a 30%, o nível 
base de gatilho será igual a 105%. (WTO, 2015a). E no caso do consumo doméstico não ser 
levado em conta considera-se o item (a). Em todos os casos, o adicional tarifário pode ser 
aplicado sobre o volume total importado e em nível que não ultrapasse um terço do nível da 
tarifa de importação vigente. Ou seja, não se tem definido, neste caso o valor do adicional 
tarifário e seu limite superior pode ser muito elevado considerando que há tarifas de até mais 
de 100% em equivalente ad valorem. 
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Figura 1. Cálculo de adicional tarifário para salvaguardas especiais  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  

Apesar dos adicionais tarifários poderem variar muito dependendo da condição e seus 
valores não serem claros, os países não notificam o valor aplicado na OMC, tornando o 
mecanismo da SSG ainda mais obscuro. As notificações constam apenas a informação se o 
país aplicou ou não a salvaguarda especial de preço ou de volume, em qual ano e para quais 
produtos. Não há informação também de qual o país importador que teve sua carga 
sobretarifada. Provavelmente pelo mesmo motivo de dificuldade na obtenção das informações 
e falta de conhecimento sobre o valor do adicional tarifário aplicado, são raros os estudos que 
analisam o impacto desta barreira que, conforme descrito neste item, tem uma alta condição 
protecionista. Este estudo vem no sentido de suprir esta deficiência, começando com a 
organização das notificações referentes a este mecanismo e traçando um panorama do seu 
comportamento desde a sua implementação em 1995 até as últimas aplicações reportadas. 

 
3. Material e métodos 

Este trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, a partir das notificações 
apresentadas na Organização Mundial do Comércio (OMC) pelos países sobre a incidência ou 
não das salvaguardas especiais, foi construído um banco de dados e as mesmas foram 
analisadas para todos os países, produtos e anos em que ocorreram. O método utilizado para 
isto é descrito no item 3.1. A seguir, item 3.2, é descrito o método utilizado para identificar o 
impacto geral das mesmas na demanda de importação daqueles produtos/países que mais a 
utilizaram.  
3.1. Identificação e análise da incidência das salvaguardas especiais (SSG) 

Para a análise do comportamento das aplicações de salvaguardas especiais, os dados 
do presente estudo foram extraídos das notificações divulgadas pelo Comitê da Agricultura da 
OMC referentes ao uso de salvaguardas especiais por parte dos países desde janeiro de 1995 
até dezembro de 2014. O ano de 2014 foi estabelecido pois foi àquele até onde a maioria dos 
países fizeram suas notificações. Como não há uma regra clara em relação ao prazo que os 
países devem fazer tais notificações, houveram períodos onde a grande maioria dos países 
ficaram vários anos sem apresentá-las. Para o período analisado foram comunicadas mais de 
600 notificações.  

Determinados países anunciaram notificações separadas para SSGs baseadas em 
preços e em volumes, enquanto outros informam em conjunto. Além disto, alguns países, em 
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alguns anos, realizaram notificações anuais ou uma só notificação para vários anos de 
aplicação. Assim, para fazer o estudo do uso deste instrumento fez-se necessário a construção 
de um banco de dados de maneira a se organizar as informações presentes em todos os 
documentos apresentados na OMC sobre este tópico. As notificações foram anunciadas por 
34 países (incluindo o bloco da União Europeia e a Taipé Chinesa). Assim, considerando a 
classificação do Fundo Monetário Internacional, os países foram divididos em dois grupos4: 
países desenvolvidos5 e países em desenvolvimento.   

Todas notificações de SSGs foram analisadas e classificadas considerando as seguintes 
características: se foram baseadas no preço e/ou no volume; as linhas tarifárias envolvidas e 
em qual grupo de produto agrícola pertence; o período em que foi aplicada; o país que a 
utilizou. As linhas tarifárias referentes aos respectivos produtos agrícolas foram também 
dividas em grupos. A Tabela 2 descreve quais foram as linhas tarifárias6, até seu quarto digito, 
que foram sujeitas a aplicação de adicional tarifário proveniente da SSG e seu respectivo 
grupo (ou categoria) de produto agrícola.  
Tabela 2. Linhas tarifárias e respectivos grupos de produtos que apresentaram aplicação de 
adicional tarifário proveniente das SSGs entre 1995 e 2014 
Categorias/Grupos  Linhas Tarifárias 
Carnes: aves 
domésticas 0207                   
Carnes: bovinos 0201 0202                 
Carnes: ovinos e 
caprinos  0204                   
Carnes: suínos 0203                   
Carnes: outros 0206 0208 0209 0210 1601 1602         
Frutas e vegetais 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0709 0710 0712 0713 
  0802 0805 0807 0808 0810 1210 1211 1212     
Preparações de 
alimentos 1806 1901 1902 1904 2101 2103 2105 2106 2301 2309 
Preparações de frutas 
ou vegetais 2002 2302 2004 2005 2006 2008         
Produtos de açúcar 1701 1702 1703 1704             
Produtos de cereais 1001 1002 1003 1004 1006 1008 1101 1102 1103 1104 
  1105 1106 1107 1108 1904           
Produtos lácteos 0401 0402 0403 0404 0405 0406         
Produtos oleaginosos 1201 1202 1208 1302 1508 1514 1517 2008     
Outros produtos 0103 0105 0408 0504 0603 1704 2202 3502 3505 5001 
  5002 5101                 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b). 

                                                           
4 Países desenvolvidos incluídos são Austrália, Canadá, Estados Unidos, Islândia Israel, Japão, Noruega, Nova 
Zelândia, República da Coreia, República Tcheca, Suíça e União Europeia.  
Países em desenvolvimento incluídos são África Do Sul, Barbados, Botswana, Colômbia, Costa Rica, El 
Salvador, Equador, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Marrocos, México, Namíbia, Nicarágua, Panamá, 
Tailândia, Taipé Chinesa, Tunísia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. 
5Determinados países membros da União Europeia publicaram suas notificações individuais até ingressarem 
nesse bloco econômico.  Adesões da Hungria, Polônia e República Eslovaca ocorreram em 1 de maio de 2004; 
Adesões da Bulgária e Romênia ocorreram em 1 de janeiro de 2007.  
6 As linhas tarifárias apresentadas não foram unanimemente baseadas no preço e no volume ou adotadas tanto 
pelos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.  
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As categorias são as seguintes: Carnes: aves domésticas7, Carnes: bovinos, Carnes: 
ovinos e caprinos, Carnes: suínos, Carnes: outros, Frutas e vegetais, Preparações de 
alimentos, Preparações de frutas ou vegetais, Produtos de cereais, Produtos derivados do 
açúcar, Produtos Lácteos, Produtos oleaginosos e Outros produtos. Em relação aos produtos 
agrícolas compreendidos pelas categorias, as carnes são tidas como frescas, refrigeradas ou 
congeladas, em que mais especificamente a categoria Carne: outros compreende os demais 
tipos de carnes ou preparações de carnes, miudezas ou de sangue; Frutas e vegetais e 
Preparações de frutas ou vegetais englobam, respectivamente, os produtos hortícolas,  frutas 
ou outras partes de plantas e suas preparações; Preparações de alimentos8 inclui mercadorias 
como cacau e suas preparações, massas alimentícias, preparações alimentícias que contenham 
leite, entre outras; cereais, produtos da indústria de moagem ou à base de cereais são inclusos 
em Produtos de cereais; Produtos derivados do açúcar inclui variados açúcares; sementes, 
frutos e outros produtos oleaginosos compõem Produtos oleaginosos e, por fim, Outros 
produtos ovos, animais vivos, albuminas, entre outros. 

A seguir, para àqueles produtos/países onde as salvaguardas especiais apresentaram 
maior incidência, foi realizada a estimativa de uma função de demanda de importação de 
maneira a identificar o impacto das mesmas.  
3.2. Impacto das salvaguardas especiais na demanda por importação 

Partiu-se do modelo teórico convencional da demanda por importação (M), o qual é 
função do preço do produto importado (P), possíveis barreiras de importação (B), da taxa de 
câmbio (TC) e da renda do país (Y). A equação (1) descreve este modelo: 
M = fn (P, B, TC, Y)                                                                                                                (1)  
Onde M é o quantum importado. No caso das barreiras, todos os produtos sujeitos a SSG 
possuem quotas tarifarias. No período analisado, as tarifas extra-cotas sofreram alguma 
redução apenas no período de implementação da Rodada Uruguai, que foi de 1995 a 2000 
para os países desenvolvidos e até 2004 para os países em desenvolvimento (WTO, 2015a). 
Portanto, para a variável barreira, duas variáveis foram incluídas: uma referente à tarifa de 
importação e outra relacionada ao uso da SSG. A variável SSG foi incluída no modelo uma 
dummy que indica os períodos em que a mesma foi aplicada em pelo menos uma linha 
tarifária do produto. Assim, a variável SSG assume valor 1 se foi aplicada salvaguarda 
especial e 0 (zero) se não foi. Esta variável pode ser inserida no modelo de duas maneiras: 
como uma variável isolada, ou de maneira interativa junto a outra variável do modelo. É 
utilizada na primeira situação caso a presença da salvaguarda especial altere o nível de 
importação (que é a variável dependente) e, de maneira interativa caso se queira testar que a 
presença deste mecanismo afeta a resposta da quantidade importada (M) diante da resposta a 
outra variável. No caso da salvaguarda especial de preço, como apresentado na seção 2, ela 
pode ter um efeito de anular o impacto do preço de importação (P) sobre o quantum 
importado, uma vez que é acionada a baixos níveis de preço e o adicional tarifário imposto é 
maior quanto menor o preço de importação. Portanto, para este mecanismo, testa-se o impacto 
da variável SSG de maneira interativa com a variável preço (PSSG = P*SSG). Já no caso da 
salvaguarda de volume, todas as variáveis que interferem no aumento do quantum importado 
podem ser afetadas na presença da SSG, que irá restringir este aumento. 

Uma vez que o objetivo de estimar esta função de demanda de importação é identificar 
o impacto da SSG ao longo do período em que ela foi utilizada, por diferentes países e 
                                                           
7As aves domésticas são galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola. 
8 A categoria Preparações de alimentos está extremamente ligada com Produtos lácteos, uma vez que a linha 
tarifária, a seis dígitos, que apresentou maior incidência de SSGs foi 210690 (preparações alimentícias que 
contenham, em peso, pelo menos 30% de componentes naturais do leite na matéria seca, - não mais de 30% em 
peso de gordura do leite" ou "preparações alimentares que contenham, em peso, pelo menos 30% de 
componentes naturais do leite na matéria seca - mais do que 30% em peso de gordura do leite "). 
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produtos, esta equação foi estimada utilizando um modelo econométrico de dados em painel, 
onde cada conjunto país/produto é a variável cross-section. O período analisado foi de 1995 a 
2014. Desta maneira, o modelo estimado é descrito na equação (2), considerando a presença 
de salvaguarda especial de preço: 
lnMij = 0 + 1 * lnPij + 2* lnTCij + 3* lnYij + 4* PSSG,ij + 5* lnTarij + ij                      (2) 
a variável Tar é a tarifa extra-cota aplicada nas linhas tarifárias analisadas. Os subescritos i e j 
indicam, respectivamente, a variável cross-section (país/produto) e o ano analisado. As 
variáveis cross-section foram selecionadas na análise realizada conforme descrito 
anteriormente, onde é identificado os principais produtos e países que fizeram uso deste 
instrumento. O período, conforme já mencionado, estende-se de 1995 a 2014. No caso de 
salvaguarda de volume, além da variável preço multiplicada pela dummy indicativa da 
presença da SSG, devem ser incorporadas também outras variáveis em que a variável SSG 
será multiplicada pelas variáveis: TC, Y e Tar.  

O quantum importado (M), assim como os preços (na forma de valor unitário) dos 
países foi obtido no Comtrade (UN, 2015). O valor do PIB per capita dos países, utilizada 
como proxy da renda, e da taxa de câmbio foi obtida junto ao Banco Mundial (World Bank, 
2015). A incidência ou não da salvaguarda especial (SSG) foi originada do banco de dados 
construído e organizado neste trabalho e os valores das tarifas aplicadas foi obtida na OMC 
(WTO, 2015c). No caso das tarifas de importação, para todos os produtos/países analisados 
elas foram aplicadas na forma específica, ou seja, em valor monetário da moeda doméstica. 
Entretanto, esta forma de tarifa (tarifa específica) pode ser mais ou menos restritiva às 
importações dependendo do seu valor em equivalente ad valorem, que representa o percentual 
do valor da tarifa em relação ao preço de importação, na mesma unidade monetária. Por este 
motivo os valores das tarifas foram divididos pelo preço de importação do produto, sendo 
assim utilizadas no modelo. A Tabela 1A do Anexo mostra os dados, já transformados de 
maneira a serem utilizados no modelo descrito na equação (2).  

Inicialmente as variáveis foram tomadas nos seus logaritmos, conforme também 
apresentado na equação (2). Procedendo desta maneira, os valores dos coeficientes podem ser 
interpretados como sendo as variações percentuais, ou seja, as elasticidades.  

Todas as análises foram realizadas utilizando o software Stata. Inicialmente foi 
realizado análise de raiz unitária na série temporal do modelo. Para este propósito, conforme 
indicado em DATA (2016b) foram utilizados vários testes indicados para dados em painel. 
São eles: de Levin-Lin-Chu; de Harris-Tzavalis; de Breitung; de Im-Pesaran-Shin; de Fisher 
e; de Hadri Lagrange. Identificada a raiz unitária das séries foi também verificada a presença 
de cointegração pelo teste desenvolvido por Westerlund (2007). Por utilizar o modelo 
econométrico de dados em painel (conforme indicado em DATA, 2016a), foi necessário 
proceder aos seguintes testes: de Chow, de maneira a identificar se o modelo deve ser 
estimado como pooled ou como efeito fixo; de Haussman, com objetivo de identificar se o 
modelo deveria ser tratado como de efeitos fixos ou aleatórios e; LM de Breusch-Pagan, para 
verificar se o modelo é pooled ou de efeitos aleatórios. Foi também utilizado o teste de 
Woolridge para identificar possíveis problemas de auto correlação entre os dados.  

 
 

4. Resultados e Discussão 
Da mesma maneira que foi apresentado na seção de material e método, os resultados 

também foram apresentados em duas etapas. Inicialmente (4.1) é apresentada uma análise da 
incidência das salvaguardas especiais durante todo o período em que foi utilizada. A seguir 
(4.2) é estimado o impacto das mesmas na demanda de importação dos principais países e 
produtos onde este mecanismo protecionismo ocorreu. 
4.1. Identificação e análise da incidência das salvaguardas especiais (SSG) 
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Após a construção do banco de dados, a aplicação da SSG foi analisada agrupando o 
número de incidência das mesmas conforme os países, os produtos e os tipo de SSG 
utilizadas. Assim, foi indicado apenas se o país utilizou ou não o mecanismo. Conforme já 
descrito anteriormente, o tamanho do adicional tarifário em cada incidência pode variar e não 
é notificado pelos países que o impõem.  

Considerando a participação dos países, os mesmos foram agrupados em 
desenvolvidos (PD) e em desenvolvimento (PED). Conforme esperado, entre 1995 e 2014, 
observou-se que os países desenvolvidos apresentaram a maior participação no uso das 
salvaguardas especiais em comparação com os países em desenvolvimento. Os países 
desenvolvidos e os em desenvolvimento responderam por, aproximadamente 68% e 32%, 
respectivamente do total de notificações de uso de salvaguardas especiais neste período. Essa 
maior participação dos países desenvolvidos pode ser a confirmação do que se debateu desde 
a criação deste mecanismo durante a Rodada do Uruguai de que o mesmo viria a ser 
prejudicial aos países exportadores em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

Considerando a aplicação diferenciada das salvaguardas de preço e de volume, esta 
importância dos países desenvolvidos prevalece para ambas as categorias. A Figura 2 mostra 
a participação dos principais países que aplicaram SSG de preço e de volume no período9. 

 
Figura 2. Participação das SSGs baseadas no preço e no volume considerando os países que 
as aplicaram no período de 1995 a 2014 
Fonte: Cálculos do autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b). 

A partir da Figura 2 observa-se que, para as SSG de preço, os países com maior 
participação na tomada de salvaguardas especiais foram Estados Unidos (53%) seguido pela 
União Europeia (35%). Em relação às SSGs baseadas no volume, observa-se uma maior 
concentração, uma vez que, individualmente, a Taipé Chinesa concentra 64% das aplicações 
seguida pelo Japão com uma participação de 15%. Essas participações podem indicar o poder 
dos países desenvolvidos a favor de suas respectivas economias no cenário internacional 
enquanto no caso chinês isso pode indicar a preocupação pela segurança alimentar e 
desenvolvimento, dada à importância do setor agrícola para a economia doméstica.  

Entretanto, estas salvaguardas não foram aplicadas uniformemente entre os produtos 
agrícolas. Ao contrário, foram muito concentradas, atingindo menos de 20% deste grupo de 
produtos. As Figuras 3 e 4 ilustram a participação de cada uma das categorias de produtos 
agrícolas atingidas pelas SSG, respectivamente, para as salvaguardas de preço e de volume. 

                                                           
9 As SSGs dos países apresentados na Figura 1 compõem  99% do total de SSGs aplicadas de 1995 a 2014.   
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Figura 3. Participação das SSGs baseadas no preço por categoria dos produtos agrícolas em 
que foram aplicadas no período de 1995 a 2014 
Fonte: Cálculos do autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b).  

A Figura 3 mostra que as categorias com maior incidência de salvaguardas de preço 
foram Produtos lácteos (24%), Preparações de alimentos (16%), Carnes10 (19%) e Produtos 
derivados do açúcar (11%). Já em relação às salvaguardas de volume (Figura 4), as principais 
categorias foram Produtos lácteos (32%), Preparações de alimentos e Frutas e vegetais 
(11%). Portanto, apesar do percentual de participação das categorias variarem de acordo com 
o tipo da salvaguardas, se de preço ou de volume, observa-se que Produtos lácteos e 
Preparações de Alimento (altamente ligada aos Produtos Lácteos) se mantêm como principais 
categorias para ambos os casos.  

 
Figura 4. Participação das SSGs baseadas no volume por categoria dos produtos agrícolas em 
que foram aplicadas no período de 1995 a 2014 
Fonte: Cálculos do autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b).  

Os resultados descritos até aqui foram apresentados em termos do percentual dentro de 
cada categoria analisada. Assim, os valores absolutos de ocorrência das mesmas é uma 
informação relevante também nesta análise. Neste sentido, verificou-se que, entre os anos de 
1995 a 2014, houveram 1971 salvaguardas baseadas no preço e 914 salvaguardas baseadas no 
volume, mostrando a predominância da primeira. A Figura 5 mostra este comportamento ao 
longo dos anos do período de análise.  

                                                           
10 A categoria Carnes inclui Carnes: aves domésticas, Carnes: bovinos e Carnes: suínos.  
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Figura 5. Incidência, em valor absoluto, de salvaguardas baseadas no preço e no volume para 
todos os países e produtos em que foram aplicadas, no período de 1995 a 2014 
Fonte: Cálculos do autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b). 

Ademais, a Figura 5 mostra que o ano de 2002 apresentou a maior incidência de SSGs 
ao longo do período. Nesse ano, entre as 322 salvaguardas aplicadas, 272 eram somente 
baseadas no preço. Essa incidência de SSGs baseadas no preço em maior escala contribui para 
uma maior interferência no mercado importador dado que o aumento na tarifa coopera para 
elevação no preço do mercado.   

Devido a baixa incidência de SSGs baseadas no volume e a concentração dessas por 
parte de determinados países, surge à necessidade de voltar essa análise para o 
comportamento das SSGs baseadas no preço. Para a análise do impacto dessas SSGs foram 
tomadas as categorias Produtos Lácteos, Preparações de alimentos, Carnes e Produtos 
derivados do açúcar de acordo com seus respectivos níveis de incidência de salvaguardas 
especiais e de comercialização internacional. A Tabela 3 sintetiza o comportamento das 
principais categorias dos produtos para o período analisado. Nesta tabela foram mensuradas a 
quantidade de linhas tarifárias adotadas anualmente ao longo do período para salvaguardas de 
preço. 

Quanto aos anos de maior incidência de SSGs de preço, considerando o 
funcionamento das mesmas descrito na seção 2, elas devem ocorrer em maior quantidade em 
períodos de reduções nos valores unitários das commodities. Por este motivo, a seguir são 
descritos os comportamentos no valor unitário de importação mundial para os principais 
produtos afetados (Figuras 6 e 7). De acordo com a Tabela 3, as categorias que apresentaram 
maior incidência de salvaguardas especiais ao longo do período foram Produtos lácteos (477 
linhas tarifárias aplicadas) e Preparações de alimentos (310 linhas tarifárias). Entretanto, 
como o conjunto de produtos incluído em lácteos e em preparações de alimentos são muito 
diversos e, portanto, o comportamento dos seus preços pode também sofrer muita variação, 
eles não foram analisados neste quesito. Esta também é a justificativa para que, no próximo 
item, estes produtos não tenham sido incluídos na estimativa da função de demanda por 
importação. Neste caso, a variável dependente é o quantum importado e a soma de 
quantidades relacionadas a produtos com diferentes características é incorreto e pode gerar 
resultados igualmente imperfeitos.  

Assim, foram selecionados para estimativa da equação de demanda por importação no 
próximo item a aplicação das salvaguardas de preços para os países: EUA e UE. Para os EUA 
foram analisados os produtos derivados do açúcar e carne bovina e para a UE, açúcar e carne 
de aves. 
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Tabela 3. Número de notificações de SSGs baseadas no preço aplicadas em cada ano no 
período de 1995 a 2014, por grupo de produto 

 
Carnes: 
bovinos 

Carnes: aves 
domésticas 

Carnes: 
suínos 

Produtos 
lácteos 

Preparações 
de alimentos 

Derivados do 
açúcar Total 

1995 0 0 0 11 6 2 19 
1996 0 1 0 24 9 7 41 
1997 0 1 0 34 26 18 79 
1998 0 2 0 32 22 16 72 
1999 2 83 17 21 3 16 142 
2000 1 2 0 23 10 11 47 
2001 2 3 0 27 2 11 45 
2002 1 94 16 35 18 15 179 
2003 0 5 2 2 2 15 26 
2004 2 7 1 48 14 24 96 
2005 0 6 4 7 4 6 27 
2006 1 5 4 4 14 6 34 
2007 3 7 4 35 25 10 84 
2008 2 14 4 42 29 7 98 
2009 2 8 4 30 23 12 79 
2010 1 9 4 22 22 10 68 
2011 2 11 4 30 23 12 82 
2012 0 6 0 31 25 12 74 
2013 0 10 4 11 19 9 53 
2014 0 6 4 8 14 0 32 
Total 19 280 72 477 310 219 1377 

Fonte: Cálculos do autor com base nas notificações da OMC (WTO, 2015b). 
 
4.2. Impacto das salvaguardas especiais na demanda por importação 

Uma vez que foram selecionados para análise apenas Estados Unidos (EUA) e União 
Européia (UE), tem-se que a variável taxa de câmbio, não faz sentido de ser utilizada para o 
primeiro, uma vez que os preços já se encontram na unidade da moeda americana (dólar). 
Para a UE, o euro foi introduzido apenas em 1999, sofrendo poucas variações (diferença 
máxima da taxa de câmbio do Euro para o período foi de 0,4 Euros/Dolar). Desta forma, e 
visando reduzir o número de variáveis já extenso do modelo, os preços foram convertidos 
para a moeda doméstica (no caso da UE), já incorporando, portanto, a variável referente ao 
câmbio, e suprimindo a mesma do modelo. Uma vez que foi analisado apenas o efeito da SSG 
de preço, a variável SSG foi utilizada de maneira interativa apenas com a variável preço, 
conforme indicado na equação (2). 

Inicialmente as séries foram individualmente analisadas quanto à presença de raiz 
unitária, ou seja, foi identificado se elas são estacionárias em nível ou na primeira diferença. 
Caso sejam estacionárias na primeira diferença a presença de raiz unitária é confirmada. A 
Tabela 4 apresenta os níveis de significância obtidos para todos os testes de estacionariedade 
realizados. Valores abaixo de 0,01 e 0,05 indicam que a série é estacionária ao nível de 
significância de 1% e 5%, respectivamente. Assim, constata-se a presença de raiz unitária na 
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maioria dos testes realizados11. De maneira geral, observou-se resultado controverso apenas 
ao observar os resultados do teste Hadri Lagrange.  

Confirmada a presença de raiz unitária nas séries, elas a equação (2) foi então 
estimada com as variáveis na primeira diferença. Entretanto, procedendo desta maneira perde-
se o componente que mostra a relação de longo prazo entre as variáveis, caso as séries sejam 
cointegradas. Este vetor foi construído a partir do vetor de erro obtido com os coeficientes 
estimados com as variáveis no nível. 

De maneira a ser inserido no modelo, o vetor do termo de erro deve apresentar 
estacionariedade, a qual foi confirmada, ao nível de 1% para a maioria dos testes. A 
significância do coeficiente que descreve a importância do termo de correção de erro indica a 
presença de relação de longo prazo entre as variáveis do modelo. 
Tabela 4. Resultado do teste de raiz unitária nas séries utilizadas neste estudo: níveis de 
significância para a hipótese nula de não estacionariedade da série  

Variável 
em: Testes Volume de 

importação 
Preço de 

importação 
PIB per 
capita 

Preço 
* SSG 

Tarifa de 
importação  

  (M) (P) (Y) (PSSG) (Tar) 

nível 

Levin-Lin-Chu 0,2184 0,9817 0,0007 0,9512 0,0001 
Harris-Tzavalis 0,0396 0,0787 0,1659 0,0000 0,3391 

Breitung 0,0317 0,3579 0,9580 0,0568 0,8181 
Im-Pesaran-Shin 0,3767 0,3310 0,3903 0,0011 0,1061 

Fisher-type* 0,4264 0,0114 0,7286 0,0010 0,0002 
Hadri Lagrange 

multiplier 
stationarity 

0,0376 0,0002 0,4391 0,1065 0,0031 

na 
primeira 
diferença 

Levin-Lin-Chu 0,0000 0,0000 0,0001 0,3218 0,027 
Harris-Tzavalis 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Breitung 0,0053 0,0001 0,0014 0,0572 0,0128 
Im-Pesaran-Shin 0,0000 0,0000 0,0029 0,0000 0,0000 

Fisher-type* 0,0102 0,0001 0,4811 0,0015 0,0088 
Hadri Lagrange 

multiplier 
stationarity 

0,3257 0,0473 0,3639 0,0102 0,0336 

Nota: *Este teste oferece quatro resultados. Todos os quatro resultados foram coerentes e 
apresentaram valores próximos ao descrito na tabela para todas as variáveis. O nível de significância 
da estatística descrita na tabela (inversa 2, teste P) é, segundo Choi’s (2001), a mais recomendada 
quando os dados do painel são finitos, como no caso analisado.  

Corrigidos os problemas da série temporal, tem-se agora os testes referentes à 
especificação do modelo em painel (efeitos fixos, efeitos aleatórios ou pooled), assim como o 
teste de wooldridge para verificar se há autocorrelação de resíduos no modelo final. O teste 
Chow indicou rejeição do modelo de efeitos fixos, com nível de significância de 66%. Neste 
caso, o modelo pooled seria mais indicado. O teste Hausman também indicou rejeição do 
modelo de efeitos fixos com probabilidade de mais de 90%, mas a favor do modelo de efeitos 
aleatórios. Com o propósito então de definir se o modelo mais adequado é o de efeitos 
aleatórios ou pooled, foi realizado o teste LM de Breusch-Pagan. Neste teste, com 
probabilidade total, foi indicado o modelo pooled. A presença de auto-correlação foi 
descartada pelo teste de Woolridge, a um nível de significância de 1% também em ambos os 
modelos, com valor do teste F de 52,87.  

                                                           
11 O teste de raiz unitária não se aplica na variável dummy que, neste modelo, identifica a aplicação de 
salvaguarda especial. 



2214    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

 
 

A Tabela 5 descreve os resultados das estimativas que descrevem a importância das 
variáveis sobre a demanda por importação descrita na equação (2). Nesta tabela são 
apresentados os resultados não apenas do modelo estimado na primeira diferença (que é o 
mais correto devido a presença de raiz unitária nas variáveis), mas também para as variáveis 
em nível, de maneira a discutir alguns aspectos de longo prazo, que é obtido com as variáveis 
desta forma. Entretanto, todos os resultados econométricos descritos para o modelo referem-
se ao modelo estimado na primeira diferença. 
Tabela 5. Estimativa do impacto das salvaguardas nas importações dos países e produtos 
mais afetados por esta medida. 

Variáveis Coeficiente 

Variáveis em 
nível Variáveis na primeira diferença 

Elasticidades 
estimadas 

Elasticidades 
estimadas 

Elasticidades com intervalo 
de confiança de 95% de 

probabilidade 

Constante 0 22,73* 0,026 -0,03 a 0,08 

Preço de 
importação (P) 1 -0,80* -0,46* -0,77 a -0,14 

PIB per capita (Y) 3 0,12 0,69*** -0,12 a 1,51 

Preço na presença 
de SSG (PSSG) 4 0,006 0,003 -0,01 a 0,02 

Tarifa de 
importação (Tar) 5 -1,21* 2,51** 0,34 a 4,68 

*Indica nível de significância de 1%. ** Indica nível de significância de 5%.*** Indica nível de 
significância de 10% 

Os coeficientes de ajustamento (R2) dentro das unidades, entre as unidades e total 
foram de 21%, 33% e 21%, respectivamente. O valor do teste 2 foi significativo ao nível de 
1%. Em relação ao nível de significância das variáveis, considerando o nível de 10%, não 
foram significativas apenas o valor do termo constante da equação e o coeficiente da variável 
do preço de importação na presença de salvaguarda especial. O teste de cointegração aceitou a 
hipótese nula de ausência de relação de longo prazo entre as variáveis do modelo estimado ao 
nível de 90% de probabilidade. Por esta razão não foi incluído um termo de correção de erro 
no modelo nas diferenças.  

Considerando os valores dos coeficientes estimados, verifica-se que o aumento de 1% 
no preço do produto importado causa uma redução equivalente a -0,43% no quantum 
importado dos produtos e nos países analisados, podendo variar entre -0,77% e -0,14%, 
considerando um nível probabilidade de 95%. A variável do PIB, utilizada como proxy para a 
renda no modelo, apresentou também um impacto significativo. Um aumento de 1% no PIB 
per capita causa um aumento da ordem de 0,69% no quantum importado.  

Os sinais das variáveis tiveram comportamento conforme esperado, exceto para a 
variável que indica o valor da tarifa de importação. Neste caso, espera-se uma relação inversa 
entre o volume importado e o tamanho da tarifa, ou seja, quanto menor o valor da tarifa maior 
o volume importado, o que não foi observado na estimativa desta equação com as variáveis na 
diferença. Entretanto, a estimativa da equação com as variáveis em nível apresentou, 
conforme esperado, sinal negativo, com elasticidade igual a -1,21%. Este resultado também é 
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importante uma vez que isto indica que o valor da tarifa exerceu sim efeito esperado, mas 
considerando o longo prazo.  

Finalmente, relacionando estes resultados com o objetivo deste trabalho que é 
identificar o impacto da salvaguarda especial, verificou-se que o nível de significância para o 
coeficiente desta variável (preço na presença de SSG - PSSG) foi de 64%, indicando forte 
rejeição, conforme esperado, do efeito do preço de importação sobre o quantum importado. 
Portanto, considerando que em 76% dos dados (país/produto/ano) utilizados para estimar a 
função de demanda de importação houve ocorrência de SSG (isto pode ser observado na 
Tabela 1A do Anexo), praticamente pode-se levantar a dúvida se o preço teve efeito sobre as 
importações daqueles produtos nos EUA e UE nos últimos 20 anos. Além disto, o valor da 
elasticidade preço de demanda por importação observado, desconsiderando este efeito da 
SSG, pode estar subestimado, dado que, em grande parte dos dados este efeito foi anulado. 

Além disto, no curto prazo, representado pelas variáveis nas diferenças, este efeito da 
salvaguarda se apresentou mais restritiva às importações, pela eliminação do efeito de redução 
de preço, do que a tarifa de importação em si, que foi restritiva apenas no longo prazo, dado 
pelo valor de -1,21 do coeficiente (significativo ao nível de 1%). Assim, tem-se que, uma vez 
acionada a aplicação da salvaguarda de preço (que foi a considerada nesta estimativa), esta 
restringe a importação pela incorporação de um adicional tarifário variável, conforme descrito 
na seção 2. E o dimensão do valor deste adicional tarifário da salvaguarda irá restringir mais 
ou menos a importação considerando o valor da elasticidade tarifa de importação.  

 
5. Conclusão  
 As SSGs são apontadas como um dispositivo protecionista constante dos países 
desenvolvidos, os quais são capazes de interferir no processo de liberalização comercial em 
prol de seus respectivos interesses. Este artigo procurou investigar esta questão, esboçando e 
analisando o uso de SSGs entre 1995 e 2014 com base nas notificações da OMC. Verificou-se 
que: houve um predomínio no uso de SSGs pelos países desenvolvidos (participação de 68% 
no total de aplicações de SSGs) em relação aos países em desenvolvimento (32% de 
participação); as SSGs não são aplicadas de maneira uniforme entre os produtos agrícolas; os 
principais países que utilizaram salvaguardas especiais baseadas no preço foram Estados 
Unidos (concentra 53% no total de aplicações de SSGs) e União Europeia (35%) enquanto 
para as SSGs baseadas no volume, pouco utilizadas em comparação com a de preço, foram 
Taipé Chinesa (64%) e Japão (15%).  

O mecanismo de Salvaguardas Especiais surgiu na Rodada do Uruguai a fim de 
proteger economias domésticas contra aumentos imprevistos de importações de produtos 
agrícolas que poderiam ameaçar ou causar danos a essas economias. A priori, essa medida 
deveria ser temporária. Entretanto, o que este estudo mostrou foi uma aplicação intensiva do 
mecanismo em determinados produtos e países, além da sua permanência da mesma maneira 
até os dias atuais. 

Apesar deste estudo ter focado na aplicação ou não da salvaguarda especial, ressalta-se 
que é de extrema importância também o conhecimento do valor do adicional tarifário aplicado 
em cada condição. No caso das SSG de preço, a qual é a mais utilizada, este adicional será 
maior quando menores forem os preços. Assim, não é importante apenas o número de 
notificações apresentadas em período de redução de preços, mas também o valor do adicional 
tarifário aplicado. Desta maneira, outros estudos que visem estimar impactos mais específicos 
e considerando o valor do adicional tarifário são sugestões para pesquisas futuras.  

Conclui-se então que os mecanismos de salvaguardas especiais demonstraram-se 
muito efetivas ao longo do período analisado e foram capazes de trazer danos ao comércio 
internacional, dado o poder exercido por determinados países em prol aos seus respectivos 
interesses. Assim, recomendam-se novos direcionamentos da política internacional diante a 
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mecanismos como salvaguardas especiais, que exercidos conforme apresentado no panorama 
deste trabalho, podem interferir negativamente na abertura dos mercados, e por consequência, 
no desenvolvimento econômico mundial, principalmente dos países em desenvolvimento.  
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ANEXO 
Tabela 1A. Dados utilizados para estimar a função de demanda de importação dos 
países/produtos mais afetados pelo uso da salvaguarda especial - SSG (continua) 

País Ano 
Volume 
(1000 
ton) 

Preço 
(US$/ 
ton) 

Taxa de 
câmbio 

Tarifa específica 
(cents da moeda 

doméstica por kg) 

Tarifa 
Advalorem SSG 

Renda per 
capita 

(US$/ano) 
EUA 1995 1659252 471.6 1 42.05 42.05 1 28,782 
EUA 1996 2797395 405.7 1 40.475 40.475 1 30,068 
EUA 1997 2947025 364.5 1 38.9 38.9 1 31,573 
EUA 1998 2027904 394.7 1 37.84 37.84 1 32,949 
EUA 1999 1697661 380.9 1 36.79 36.79 1 34,621 
EUA 2000 1407006 392.4 1 35.74 35.74 1 36,450 
EUA 2001 1349470 417.3 1 35.74 35.74 1 37,274 
EUA 2002 1407263 436.4 1 35.74 35.74 1 38,166 
EUA 2003 1521654 407.3 1 35.74 35.74 0 39,677 
EUA 2004 1521218 399.4 1 35.74 35.74 0 41,922 
EUA 2005 2088006 443.4 1 35.74 35.74 0 44,308 
EUA 2006 2919388 497.3 1 35.74 35.74 0 46,437 
EUA 2007 1947578 470.9 1 35.74 35.74 1 48,062 
EUA 2008 2466022 496.2 1 35.74 35.74 1 48,401 
EUA 2009 2511300 507.6 1 35.74 35.74 1 47,002 
EUA 2010 2915224 714.9 1 35.74 35.74 1 48,374 
EUA 2011 3439600 846.9 1 35.74 35.74 1 49,781 
EUA 2012 3029704 784.4 1 35.74 35.74 1 51,457 
EUA 2013 2925272 576.7 1 35.74 35.74 0 52,980 
EUA 2014 3061084 558.3 1 35.74 35.74 0 54,629 
EUA 1995 640581 2,072.0 1 31.1 31.1 0 28,782 
EUA 1996 640890 1,919.6 1 29.95 29.95 0 30,068 
EUA 1997 733013 2,076.3 1 28.8 28.8 0 31,573 
EUA 1998 823838 2,097.3 1 28 28 0 32,949 
EUA 1999 882046 2,296.3 1 27.2 27.2 1 34,621 
EUA 2000 953305 2,454.8 1 26.4 26.4 1 36,450 
EUA 2001 988269 2,658.3 1 26.4 26.4 1 37,274 
EUA 2002 987603 2,652.8 1 26.4 26.4 1 38,166 
EUA 2003 890957 2,762.3 1 26.4 26.4 0 39,677 
EUA 2004 1105104 3,113.5 1 26.4 26.4 0 41,922 
EUA 2005 1077464 3,189.3 1 26.4 26.4 0 44,308 
EUA 2006 902576 3,229.5 1 26.4 26.4 1 46,437 
EUA 2007 892243 3,305.3 1 26.4 26.4 1 48,062 
EUA 2008 635828 4,325.1 1 26.4 26.4 1 48,401 
EUA 2009 796349 3,102.5 1 26.4 26.4 1 47,002 
EUA 2010 735083 3,681.4 1 26.4 26.4 1 48,374 
EUA 2011 656470 4,460.0 1 26.4 26.4 1 49,781 
EUA 2012 715297 4,875.5 1 26.4 26.4 1 51,457 
EUA 2013 717250 4,950.1 1 26.4 26.4 0 52,980 
EUA 2014 957398 5,683.2 1 26.4 26.4 0 54,629 
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Tabela 1A. Dados utilizados para estimar a função de demanda de importação dos 
países/produtos mais afetados pelo uso da salvaguarda especial - SSG (continua) 

País Ano 
Volume 
(1000 
ton) 

Preço 
(US$/ 
ton) 

Taxa de 
câmbio 

Tarifa específica 
(cents da moeda 

doméstica por kg) 

Tarifa 
Advalorem SSG 

Renda per 
capita 

(US$/ano) 
 

UE 1995 1982572 611.5 . 48.9 48.9 0 23,732 
UE 1996 2071924 621.3 . 48.9 48.9 1 23,962 
UE 1997 1856443 580.6 . 47.2 47.2 1 21,858 
UE 1998 1883417 531.5 . 45.4 45.4 1 22,416 
UE 1999 1963992 502.7 0.939 43.7 43.7 1 22,255 
UE 2000 2471667 399.9 1.085 41.9 41.9 1 20,203 
UE 2001 2648890 402.4 1.118 41.9 41.9 1 20,440 
UE 2002 2856136 411.5 1.063 41.9 41.9 1 22,125 
UE 2003 2764289 505.4 0.886 41.9 41.9 1 27,151 
UE 2004 3115461 514.0 0.805 41.9 41.9 1 30,970 
UE 2005 3032258 531.6 0.804 41.9 41.9 1 31,972 
UE 2006 3087875 559.5 0.797 41.9 41.9 1 33,783 
UE 2007 3027708 585.1 0.731 41.9 41.9 1 38,696 
UE 2008 3305779 638.8 0.683 41.9 41.9 1 42,211 
UE 2009 3060633 567.2 0.720 41.9 41.9 1 38,470 
UE 2010 3104659 547.2 0.755 41.9 41.9 1 37,603 
UE 2011 4401263 738.1 0.719 41.9 41.9 1 40,430 
UE 2012 3622040 728.5 0.778 41.9 41.9 1 37,587 
UE 2013 4123303 726.3 0.753 41.9 41.9 1 39,103 
UE 2014 3622697 595.0 0.754 41.9 41.9 0 39,589 
UE 1995 212135 2,655.5 . 140.8 140.8 0 23,732 
UE 1996 294186 2,225.6 . 140.8 140.8 1 23,962 
UE 1997 280545 2,408.4 . 131.2 131.2 1 21,858 
UE 1998 296195 1,440.6 . 121.6 121.6 1 22,416 
UE 1999 331724 1,279.5 0.939 121.6 121.6 1 22,255 
UE 2000 119882 1,615.1 1.085 107.2 107.2 1 20,203 
UE 2001 136595 1,771.5 1.118 102.4 102.4 1 20,440 
UE 2002 175944 1,326.6 1.063 102.4 102.4 1 22,125 
UE 2003 312197 1,451.8 0.886 102.4 102.4 1 27,151 
UE 2004 367029 1,597.7 0.805 102.4 102.4 1 30,970 
UE 2005 434954 1,673.5 0.804 102.4 102.4 1 31,972 
UE 2006 305733 1,603.9 0.797 102.4 102.4 1 33,783 
UE 2007 220632 2,462.3 0.731 102.4 102.4 1 38,696 
UE 2008 197202 2,741.8 0.683 102.4 102.4 1 42,211 
UE 2009 209830 2,310.3 0.720 102.4 102.4 1 38,470 
UE 2010 166795 2,493.8 0.755 102.4 102.4 1 37,603 
UE 2011 185132 2,869.0 0.719 102.4 102.4 1 40,430 
UE 2012 184109 2,610.6 0.778 102.4 102.4 1 37,587 
UE 2013 149046 2,768.5 0.753 102.4 102.4 1 39,103 
UE 2014 152903 2,744.5 0.754 102.4 102.4 0 39,589 

Fonte: WTO (2015b); WTO (2015c); World Bank (2015); UN(2015). 
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RESUMO 
Por forma a materializar a importância conferida à agricultura familiar para o 
desenvolvimento sustentável mundial, celebrou-se, em 2014, o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar (AIAF), numa iniciativa destinada a reposicionar a agricultura 
familiar no centro da formulação de políticas agrícolas, ambientais e sociais. Trata-se, 
no entanto, de um conceito classificado sob diferentes critérios e a sua padronização 
urge como fundamental, para o seu correto entendimento e avaliação dos seus efeitos 
económicos, sociais, ambientais e territoriais.  
Neste sentido, e tendo por base uma revisão de literatura e a análise exploratória de 
dados estatísticos oficiais pretende-se, neste trabalho, contribuir para o enquadramento 
concetual da agricultura familiar e sua caracterização no mundo, particularizando a 
análise para os Açores e sua comparação com Portugal. Neste país, a agricultura 
familiar ocupa uma fatia importante da população residente (7%), sendo muito relevante 
nos Açores, onde 98% dos produtores agrícolas são familiares e ocupam cerca de 92% 
da superfície agrícola útil (SAU) da região, segundo dados relativos a 2009.  
No campo empírico, e sendo a pecuária vocacionada para a produção de leite a 
atividade mais importante e com grande impacto na economia regional dos Açores, 
adotou-se uma amostra destas unidades de produção desenvolvidas em moldes 
familiares, em linha com o campo concetual desenvolvido anteriormente, para a 
avaliação de indicadores estruturais e produtivos. Constata-se que 10% das explorações 
leiteiras selecionadas não remuneram o trabalho do proprietário e a quantidade de 
trabalho agrícola está associada à dimensão da exploração pecuária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, Açores, Indicadores. 
 

 

ABSTRACT 
In order to materialize the importance of family farming for global sustainable 
development it was celebrated the 2014 International Year of Family Farming (IYFF). 
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This initiative intended to position the family farming in the centre of the formulation of 
agricultural, environmental and social policies. It is, however, a concept classified under 
different criteria and its standardization urges as fundamental for its correct 
understanding and assessment of their economic, social, environmental and territorial 
effects. 
In this sense, based on a literature review and on an exploratory analysis of official 
statistics this study aims to contribute for the conceptual framework of family farming 
and its characterization in the world, detaching the analysis for the Azores and relate it 
with Portugal. In this country, family farming occupies an important share of the 
resident population (7%), being very relevant in the Azores, where 98% of farmers are 
family and occupy about 92% of the utilized agricultural area of the region, according to 
data of 2009. 
In the empirical field and being livestock dedicated to the milk production the most 
important activity and with a major impact on the Azores regional economy, it was 
selected a sample of these family farms, in line with the conceptual field previously 
developed, for the evaluation of structural and production indicators. It is noted that 
10% of those selected dairy farms do not remunerate the owner's work and the amount 
of agricultural work is linked to the size of livestock. 
 
KEY-WORDS: Familiar agriculture, Azores, Indicators. 
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INTRODUÇÃO 

O AIAF foi formalmente declarado na 66ª Sessão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 2014, em Nova Iorque. Pretendia a sensibilização dos governos e das 
sociedades sobre a importância e a contribuição da agricultura familiar na segurança 
alimentar e na produção de alimentos, destacando o seu importante papel 
socioeconómico, ambiental e cultural (FAO, 2014). Neste âmbito, foi criado o Comité 
Mundial de Acompanhamento do AIAF, com a participação de doze Estados-Membros, 
além de representantes de agências da ONU, do Fórum Mundial Rural, da União 
Europeia, de organizações de produtores e do setor privado. Pela importância 
económica e social que a agricultura familiar tem em Portugal, o Ministério da 
Agricultura e do Mar, associou-se à comemoração do AIAF. 
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Trata-se, no entanto, de um conceito muito divergente e classificado sob diferentes 
critérios, tornando de difícil perceção o seu contributo na gestão dos recursos naturais e 
na proteção do ambiente, na estabilidade e reforço dos laços familiares, particularmente 
nas áreas rurais, não obstante o seu papel na segurança alimentar e nutricional. A 
necessidade da sua padronização urge como fundamental, para o correto entendimento e 
avaliação dos seus efeitos económicos, sociais, ambientais e territoriais.  

Vários investigadores têm debatido o conceito de agricultura familiar e originado 
contributos para a identificação do papel e da importância deste tipo de atividade. 
Baiardi & Alencar (2014) ao analisarem a evolução do pensamento económico e a sua 
relação com o papel da agricultura familiar, recorrem ao trabalho de Chayanov (1974) 
que destaca a capacidade de resiliência da agricultura familiar perante qualquer regime 
político, seja ele capitalista ou não. Os autores focam particularmente aquela 
característica num quadro de concentração da produção e de esvaziamento demográfico 
do espaço rural.  

Aliado a este importante fator, outros têm ocorrido nas últimas décadas que, na 
perspetiva de Madureira (2002), motivam novas dinâmicas ao nível das estruturas das 
explorações e dos modelos de vida da família, alterando a importância da agricultura. 
As mudanças nos sistemas de produção praticados, nos modelos tecnológicos adotados, 
a redução da mão-de-obra agrícola, o recurso mais generalizado ao crédito e a menor 
importância do contributo do rendimento da exploração na manutenção do agregado 
familiar são as principais mudanças estruturais que têm vindo a ocorrer na agricultura 
portuguesa, porém ainda assente maioritariamente nas famílias agrícolas e baseada na 
diversificação e na pluriatividade (Madureira, 2002). 

No campo concetual, Picolotto (2014) argumenta a manutenção ou promoção da 
agricultura familiar com base no seu lugar na história e no desenvolvimento dos países; 
nas políticas do Estado e na legislação que lhe dão visibilidade; e nas organizações de 
agricultores familiares que a identificam como o seu projeto de agricultura e a utilizam 
como identidade política. Na verdade, embora sujeitas a alterações no sistema 
económico e social do meio envolvente, que nem sempre lhe são favoráveis, as 
explorações agrícolas familiares sobrevivem mesmo com valores de lucro negativos 
(Ferreira, 1998). Apesar desta abordagem feita sob o ponto de vista economicista, que 
poderá levar à extinção daquelas explorações, a situação torna-se possível, de acordo 
com Ferreira (1998), porque há uma adaptação da família ao exterior em mudança, e 
que administra os recursos que possui, usufruindo do que o meio lhe oferece, em termos 
de oferta de trabalho e de benefícios sociais, para garantir o equilíbrio na economia 
global do agregado e perpetuar o seu património. 

Se ao nível da importância da Agricultura Familiar se verifica algum consenso, já ao 
nível da sua definição identificam-se diferentes critérios para a sua classificação. É o 
caso da divergência observada entre o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA), 
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num trabalho recente da FAO (2013). Enquanto no primeiro ele é restringido a 
explorações mais desfavorecidas, no segundo são consideradas todas as dimensões das 
explorações, desde que a originem a maior parte do rendimento do agricultor e sua 
família.  

Guanziroli et al. (2012) caracterizam a agricultura familiar assente em quatro critérios: 
(1) dimensão física limitada; (2) utilização de mão-de-obra própria nas atividades; (3) 
rendimento proveniente predominantemente das atividades agrícolas; e (4) direção da 
exploração pelo agricultor e respetiva família. Definem ainda quatro tipologias de 
categorias de agricultores familiares (A, B, C e D) segundo o custo de oportunidade do 
trabalho, e de acordo com características especificas da agricultura.  

A dimensão da exploração tem vindo a constituir-se como um critério obrigatório para a 
definição de agricultura familiar. O documento da FAO (2013) considera a existência de 
quatro módulos fiscais, com áreas unitárias entre de 5 a 110 hectares, conforme a 
localidade. Esta heterogeneidade da agricultura familiar é consubstanciada por 
Guanziroli & Sabbato (2014) que a referem como uma agricultura constituída ora por 
um segmento altamente produtivo e eficiente, de tipo patronal empresarial; ora por um 
segmento também eficiente e rentável, de tipo familiar empresarial; ora ainda por um 
segmento de agricultores familiares pobres ou camponeses que produzem para 
autoconsumo, que residem na exploração, que geram emprego para os filhos, e que não 
migram porque o custo de oportunidade para migrar é baixo.  

Quer a heterogeneidade quer a resiliência da agricultura familiar são também focadas 
por Baiard & Alencar (2014) mesmo em contexto difíceis.  

Em Portugal, Marques (2004) define nove tipos de agriculturas, duas do tipo 
empresarial, uma do tipo estatal (baldios e outros) e sete tipos de agricultura familiar 
(empresarial dependente de ajudas diretas; empresarial dependente do mercado mas 
com suporte de preço; empresarial dependente do mercado, sem suporte do preço; 
empresarial com articulação com o exterior; explorações tradicionais dependentes da 
atividade agrícola; tradicionais dependentes de articulações com a envolvente 
socioeconómica). Neste âmbito, as explorações agrícolas de tipo familiar têm como 
objetivo a manutenção e melhoria das condições de vida do agregado familiar, cujos 
membros asseguram o seu normal funcionamento; sendo os seus resultados económicos 
escolhidos em função da sua capacidade para medir a remuneração dos fatores de 
produção que são pertença da família, especialmente os fatores trabalho e terra. Já as 
explorações agrícolas de tipo empresarial têm como objetivo prioritário assegurar o 
lucro máximo, sendo os resultados económicos relacionados com a remuneração dos 
capitais próprios investidos (Marques, 2004). 

É neste contexto que, na Região Autónoma dos Açores, o agricultor familiar é 
designado por produtor singular autónomo, em oposição ao produtor singular 
empresário (INE, 2011). Ou seja, é aquele que, permanente e predominantemente, 
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utiliza a atividade própria ou de pessoas do seu agregado doméstico na sua exploração, 
com ou sem recurso excecional ao trabalho assalariado. Por sua vez, o produtor singular 
empresário é aquele que, permanente e predominantemente, utilizava a atividade de 
pessoal assalariado na sua exploração. Já a população agrícola familiar abrange todas as 
pessoas que residem na exploração e/ou fazem parte do agregado familiar do produtor, 
mas não tem necessariamente de exercer a atividade agrícola (INE, 2011). 

Tais conceitos vão ao encontro do disseminado no âmbito da celebração do AIAF, no 
qual a agricultura familiar é definida como um meio de organização das produções 
agrícolas, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola, geridas e operadas por uma família 
predominantemente dependente de mão-de-obra familiar, tanto de mulheres quanto de 
homens (FAO, 2013), optando-se também pelo seu uso no presente trabalho. 

Neste sentido, e tendo por base uma revisão de literatura e a análise exploratória de 
dados estatísticos oficiais pretende-se, neste trabalho, contribuir para o enquadramento 
da agricultura familiar e sua caracterização no mundo, particularizando a análise para os 
Açores e sua comparação com Portugal. Neste país, a agricultura familiar ocupa uma 
fatia importante da população residente (7%), sendo muito relevante nos Açores, onde 
98% dos produtores agrícolas são familiares e ocupam cerca de 92% da superfície 
agrícola útil (SAU) da região, segundo dados relativos a 2009 (INE, 2011).  

 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

Este trabalho assenta em duas fases principais.  

Fase I. A primeira fase foi dedicada à consulta de estatísticas agrícolas europeias 
(Eurostat, 2012, 2013), portuguesas (INE, 2009) e açorianas (SREA, 2013, Sebastião et 
al., 2012), para enquadrar a temática em estudo e proceder-se à respetiva análise 
exploratória dos dados.  

Metodologia similar foi utilizada por Guanziroli et al. (2012), no Brasil, onde compara 
os principais resultados do censo agropecuário do IBGE, relativos a 1996, com os do 
censo de 2006, seguindo a metodologia conhecida como "FAO-Incra", visando 
caracterizar e delimitar a agricultura familiar. Neste trabalho, as variáveis utilizadas 
mais significativas foram a participação no valor da produção total, a participação na 
área total das explorações, a utilização de tecnologia moderna e a produtividade parcial 
de fatores.  

Fase II. Na segunda fase analisa-se a mão-de-obra familiar presente em explorações 
leiteiras da ilha de S. Miguel, através de um estudo de caso, recorrendo aos dados de 
explorações disponibilizadas pela Associação Agrícola de S. Miguel (AASM). Foram 
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selecionadas 91 explorações agropecuárias, através dos seguintes critérios: (1) vacas 
que concluíram a primeira lactação em 2010 e com Classificação Morfológica (CM) 
atribuída nessa mesma lactação; (2) vacas com registo do número de dias de lactação 
igual ou superior a 210 dias e inferior a 750 dias, que fecharam o contraste leiteiro (CL) 
em 2010; e (3) explorações que entregaram contabilidade organizada no ano de 2010. 

 

 

RESULTADOS 

A Agricultura Familiar no Mundo 

A agricultura familiar tem uma importância ao nível mundial. Contribui para a 
segurança alimentar global e promove uma alimentação equilibrada, participa na 
preservação dos alimentos tradicionais e na proteção da agro-biodiversidade, e apoia-se 
no uso sustentável dos recursos naturais. Representa ainda uma oportunidade para 
impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com políticas 
específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades. 

Quer nos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a agricultura familiar 
predomina no sector de produção de alimentos. Existem cerca de 570 milhões de 
propriedades agrícolas no mundo, sendo 90% de natureza familiar com uma ocupação 
de 70% da área agrícola disponível (Lowder et al., 2014). Segundo estes autores, 72% 
das explorações agrícolas mundiais têm menos de um hectare e apenas 6% ocupam mais 
de cinco. A sua distribuição por região evidencia 74% das unidades familiares no 
mundo localizadas na Ásia do Leste (34% na China e 24% na Índia), no Pacífico e no 
Sul da Ásia. A Europa e Ásia Central detêm 9% destas explorações, as Caraíbas e 
América Latina apresentam 4% e apenas 3% se localiza na África do Norte e Médio 
Oriente. Os países com rendimentos elevados têm 4% das explorações mundiais 
(Lowder et al., 2014) 

Ao nível da população agrícola familiar, os dados da FAO (2014) referem que estes 
trabalham áreas significativas de terras agrícolas, sendo indicados 85% para a Ásia; 
62% na África; 83% nas Américas do Norte e Central; 68% na Europa; e 18% na 
América do Sul. 

Na União Europeia (EU-27) e recorrendo os Censos Agrícolas de 2010 (Eurostat, 
2012), observa-se que a população agrícola ronda os 25 milhões. A contribuição do 
trabalho familiar situa-se nos 75%, o trabalho não regular é de 17%, e o trabalho não 
familiar é de 8%. No entanto, a percentagem da população agrícola familiar na Europa é 
muito variável entre os seus vários países. Enquanto na Polónia e em Portugal 
corresponde a 98 e 80%, respetivamente, da população agrícola total, em 2010, na 
República Checa e na Eslováquia é inferior a 30% (Eurostat, 2012).  
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Agricultura Familiar em Portugal e nos Açores 

A Região Autónoma dos Açores, integrada no território Português, é constituída por 
nove ilhas, distribuídas por três grupos: Ocidental (Flores e Corvo), Central (Terceira, 
Graciosa, Faial, São Jorge e Pico); e Oriental (São Miguel e Santa Maria), localizados 
entre os Continentes Europeu e Americano. Tem uma área total de 2322 km2 e cerca de 
247440 residentes, segundo dados de 2012 (SREA, 2013).  

No Recenseamento Agrícola de 2009 (INE, 2011, Sebastião et al., 2012), as explorações 
agrícolas dos Açores representam 4,43% das portuguesas e ocupam 3,28% da sua SAU. 
Dados mais recentes, relativos a 2013, revelam a existência de 11806 unidades de 
produção agrícola com uma ocupação de 118589 hectares, correspondente a uma 
dimensão média de 10 hectares por exploração (SREA, 2013).  

A pecuária é a produção mais importante dos Açores, correspondendo a 49% das suas 
explorações e cerca de 97% da SAU da região, segundo dados de 2009 (INE, 2011, 
Sebastião et al., 2012). É de destacar a produção leiteira, a qual contribui com 29,86% 
da produção portuguesa, e com grande impacto na economia regional (SREA, 2013; 
INE, 2014). A produção de leite de bovino existe em 37% das explorações agrícolas, 
correspondendo a 57% da SAU açoriana, segundo dados de 2009 (INE, 2011; Sebastião 
et al., 2012). Em 2013, foi registada uma produção de 536016473 litros de leite (SREA, 
2013; INE, 2014), sendo o queijo, manteiga e leite em natureza os produtos lácteos com 
maior representatividade. Neste período, a carga animal nos Açores foi de 1,71 e a 
dimensão média dos rebanhos leiteiros de 28,2 animais, enquanto nos rebanhos de 
produção de carne, este número aumenta ligeiramente (32) (INE, 2011; Sebastião et al., 
2012).  

Em Portugal, o universo da população agrícola familiar envolve 793 mil pessoas, 80% 
da mão-de-obra total ao serviço da agricultura (INE, 2011). Em 2009, e em relação ao 
último recenseamento (1999) houve um decréscimo de 445 mil indivíduos (36%) na 
agricultura familiar (Quadro 1). Não obstante a diminuição verificada, Portugal está 
acima da média da UE, onde o peso desta força laboral de natureza familiar é de 77%. 
Nos Açores, foi observado um decréscimo ligeiramente superior (38%), para o mesmo 
período sob análise (Quadro 1). 

Quadro 1. Variação da população agrícola familiar entre 1999 e 2009, nos Açores e 
em Portugal. 

 2009 Variação de 1999- 2009 
Portugal 793169 -36% 
Açores 42481 -38% 

Fonte: INE (2011). 

Em Portugal, e relativamente a 2009, 83% da população agrícola era de natureza 
familiar com a seguinte composição: produtores agrícolas (45%), respetivos cônjuges 
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(31%) e restantes membros da família (24%) (INE, 2011). Todavia, apenas 21% dos 
produtores e 13% dos cônjuges trabalham a tempo completo e 41% dos outros membros 
da família não exercem qualquer atividade nas explorações agrícolas. Nos Açores a 
mão-de-obra agrícola corresponde a 27702 indivíduos, sendo 92,9% de natureza 
familiar (25747 indivíduos) (Sebastião et al, 2012). 

Os trabalhadores permanentes rondam os 50 mil indivíduos, contribuindo com 11% do 
total do volume de trabalho agrícola (INE, 2011). A mão-de-obra agrícola baseia-se 
essencialmente na estrutura familiar, correspondendo a cerca de quatro quintos do 
trabalho total. O contributo da mão-de-obra não contratada diretamente pelo produtor é 
muito pouco expressivo (INE, 2011). 

Nos Açores verifica-se a tendência decrescente do país (Figura 1). A população agrícola 
familiar tem vindo a diminuir em todas as ilhas, desde 1989 a 2009, com maior 
expressão na ilha de S. Miguel, onde se denota uma transferência, principalmente, para 
a área de serviços. A maior parte da população agrícola familiar encontra-se em S. 
Miguel (45%), Terceira (23%) e Pico (10%). No Corvo, tem uma contribuição muito 
pequena (INE, 2011). 

Figura 1. População agrícola familiar nos Açores, por ilha, em 1989, 1999 e 2009 
(INE, 2011) 

 

A proporção da população agrícola familiar na população residente dos Açores 
encontra-se na Figura 2. A sua análise evidencia maior expressão daquela relação nas 
ilhas de S. Jorge (38,3%), Flores (32,5%) e Corvo (26,5%), e menor proporção nas ilhas 
do Faial e Santa Maria (15,2%) (INE, 2011). Para o conjunto das ilhas, e em 2009, a 
população agrícola familiar era de 42.481 indivíduos, correspondentes a 17,3% da sua 
população residente, uma percentagem mais do dobro da existente em Portugal (7,5%) 
(INE, 2011). 
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Figura 2. Participação da população agrícola familiar na população residente, por 
ilha dos Açores, em 2009 (INE, 2011) 

 

Tais valores são distribuídos, nos Açores e em Portugal, respetivamente, pela seguinte 
tipologia: 2,8 e 5,4% é produtor agrícola; 2,2 e 4,4% representam os cônjuges; e 2,5 e 
7,5% são relativos aos outros membros da família (Figura 3). 

Figura 3. Composição da mão-de-obra agrícola familiar em relação à população 
residente nos Açores, por ilha, em 2009 (INE, 2011) 

 

A Figura 4 expõe indicadores relativos à natureza do produtor agrícola, para 2009, 
através dos quais é evidenciado o domínio dos produtores singulares, a maior parte 
deste autónomos, quer para os Açores quer para Portugal. Como consequência, o 
produtor singular empresário tem pouca expressão nas duas áreas geográficas, 1,7% e 
2,4%, respetivamente (INE, 2011).  
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Figura 4. Número de explorações agrícolas segundo a natureza do Produtor 
Agrícola, nos Açores, em 2009 (INE, 2011; Sebastião et al., 2012) 

 

As agriculturas familiares ocupam 67,8% da SAU portuguesa e 91,9% da SAU açoriana 
(INE, 2011). As sociedades ocupam uma área no Continente Português (27,9%) muito 
superior à dos Açores (3,9%), enquanto que a SAU ocupada por outras formas (baldios) 
assume valores reduzidos e com proporções semelhantes para os territórios em análise 
(Figura 2). 

Figura 5. SAU ocupada segundo a natureza do Produtor Agrícola, nos Açores, em 
2009 (INE, 2011; Sebastião et al., 2012) 

 
Relativamente à composição da mão-de-obra contratada, a Figura 6 evidencia a baixa 
recorrência à mão-de-obra assalariada e exterior à exploração agrícola, nos Açores, 
segundo dados de 2009.  
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Figura 6. Composição da mão-de-obra agrícola contratada, em 2009 (INE, n.p.) 

 
As ilhas que mais recorrem à mão-de-obra contratada regularmente e não regularmente 
são as ilhas de S. Miguel e da Terceira. Nas restantes sete ilhas, quando esta existe, é do 
tipo “não contratada regularmente”. 

 

Estudo de Caso: Importância da Mão-de-obra Agrícola em 
Explorações Familiares de Bovinos de Leite dos Açores 

As 91 explorações leiteiras objeto de estudo localizam-se na ilha de S. Miguel, cujas 
características encontram-se detalhadas nos trabalhos de Almeida et al. (2016) e de 
Silva et al. (2016). Deste número, 53,8% têm mais de 75 Cabeças Normais (CN); 39,6% 
apresentam entre 30 a 75 CN; e 6 delas (6,6%) exploram menos de 30 animais. A 
maioria das explorações (51) tem uma quota leiteira atribuída entre 251.000 e 500.000 
kg; enquanto 18 apresentam valores compreendidos entre 501.000 e 750.000 kg; e 13 
apresentam uma quota inferior a 250.000 kg. 

Estas explorações detêm uma SAU média de 40,4 hectares e um encabeçamento médio 
de 89,5 animais, alcançando uma densidade pecuária de 2,5 CN por hectare de SAU e 
uma produção de leite de 8061,4 litros por vaca e por ano (Almeida & Silva, 2015). 

A viabilidade e competitividade económica destas explorações está compreendida, de 
acordo com os dados recentes de Silva et al. (2016), entre o máximo positivo de 6062 e 
o mínimo negativo de 582, com um valor médio igual a 1180 €/ha. No entanto, quando 
se incorporam a totalidade dos subsídios auferidos pela exploração, o valor mínimo 
aumenta para 2265 €/ha, estando aqui subjacente a viabilidade económica (Silva et al., 
2016). 

Para analisar a importância da mão-de-obra agrícola familiar e assalariada na 
sustentabilidade económica das explorações leiteiras micaelenses, organizou-se 
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mão-de-obra utilizada (familiar e/ou assalariada) e a origem dos rendimentos do 
produtor (exclusivamente ou não da atividade agrícola). Neste último caso, definiu-se a 
seguinte tipologia: 

 Tipo I: o produtor não recebe qualquer remuneração da exploração bovina, embora 
trabalhe na mesma, obtendo o seu rendimento de outra atividade profissional. 
Poderá ser considerado agricultor a tempo parcial;  

 Tipo II: o produtor recebe remuneração da exploração e trabalha na exploração 
bovina; e  

 Tipo III: a exploração é uma sociedade constituída por dois ou mais sócios. Com 
base nesta tipologia, considerou-se uma subdivisão, de acordo com o número de 
assalariados agrícolas, que varia de zero a três. 

O Quadro 2 apresenta o número de explorações que integra cada uma das classificações 
anteriores, podendo constatar-se que domina o Tipo II, ou seja, em 84,6% das unidades 
de produção em estudo o produtor é remunerado pelo rendimento gerado nas mesmas. 
Apenas 10 explorações (11% do total) não remuneram o trabalho do produtor 
(proprietário da exploração agrícola).  

Quadro 2. Distribuição das explorações em estudo de acordo com o número de 
assalariados agrícolas e o Tipo de Exploração  

Número de 
assalariados 

Tipo I Tipo II Tipo III Total 

0  1 41 0 42 (46,2%) 
1  3 26 4 33 (36,3%) 
2  3 5 0 8 (8,8%) 
3  3 5 0 8 (8,8%) 

Total 10 (11,0%) 77 (84,6%) 4 (4,4%) 91 (100%) 
Fonte: Elaboração própria. 

No que se refere ao número de assalariados por exploração, o Quadro 2 mostra a 
inexistência de assalariados agrícolas em 42 explorações leiteiras (46,2%). No entanto, 
33 explorações leiteiras (36,3%) têm um assalariado agrícola, para além do produtor 
agrícola, e 17,6% das explorações agrícolas apresentam mais de dois assalariados, 
originando uma valor médio de 0,8 assalariados agrícolas por exploração. 

Da análise cruzada dos critérios anteriores, observa-se que em 41 explorações do Tipo 
II, correspondentes a 53,2% deste grupo, apenas trabalha o proprietário (produtor 
agrícola), e em 26 (33,8%) apenas existe um assalariado agrícola. Todas as explorações 
do Tipo I têm pelo menos um assalariado agrícola, enquanto nas explorações bovinas do 
Tipo III apenas uma não apresenta mão-de-obra do exterior. 

No que refere às características de índole estrutural, e observando o Quadro 3, constata-
se que o Tipo III (sociedades) está associado à maior dimensão, ao nível quer da SAU 



Atas  Proceedings    |    2233

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

13 
 

(valor médio de 54,2 ha), quer do número de CN (146,3) e de vacas leiteiras (113,3), e 
obtém a maior produção de leite (7832,6 litros), tendo maior necessidade de mão-de-
obra agrícola (dois assalariados agrícolas). No entanto, o Tipo III tem o menor nível de 
intensificação (2,1 CN/ha). Os Tipos I e II diferem pouco nestas características, embora 
o Tipo II tenha uma dimensão ligeiramente superior ao I (Quadro 3). 

Quadro 3. Valores médios das características estruturais das explorações em 
estudo 

 SAU 
(Ha) 

CN CN/SAU 
(Ha) 

N.º Vacas 
leiteiras 

Leite aos 305 
dias (litros) 

Mão-de-
obra total  

Tipo I 38,4 76,5 2,6 58,6 7574,5 1 
Tipo II 40,0 88,2 2,4 65,3 8136,5 2 
Tipo III 54,2 146,3 2,1 113,3 7832,6 3,5 

Valor médio  40,6 89,9 2,5 67 8076,0 1,8 
Fonte: Elaboração própria. 

Nas características produtivas e económicas (Quadro 4), verifica-se um aumento mais 
acentuado no Tipo III, quer na venda de leite (4196,6 €/ha) quer nos custos totais 
(3715,7 €/ha) associados ao funcionamento da empresa, que condiciona o menor 
rendimento da exploração (663,4€/ha). 

Quadro 4. Valores médios das características produtivas e económicas das 
explorações em estudo 

 Venda de 
leite (€/ha) 

Venda de 
carne (€/ha) 

Subsídios 
(€/ha) 

Rendimento 
(€/ha) 

Custos Totais 
(€/ha) 

Tipo I 3866,1 210,0 848,8 772,7 2776,0 
Tipo II 3765,1 210,3 1117,2 1050,5 2545,1 
Tipo III 4196,6 270,6 1170,5 663,4 3715,7 

Valor médio  3803,9 212,5 1090,0 1001,3 2625,6 
Fonte: Elaboração própria. 

Na venda de carne, as diferenças encontradas não são relevantes, dado a produção de 
carne se apresentar como complemento à atividade leiteira, resultando da venda de 
carne de vacas de refugo ou de machos, sendo ligeiramente superior no Tipo III, por 
questões de dimensão do rebanho e substituição do mesmo. 

Os Tipos I e II diferem principalmente no rendimento da exploração e subsídios 
auferidos, que são superiores no Tipo II, em que o produtor recebe a sua remuneração e 
trabalha na exploração. Nesta tipologia, existe o maior rendimento por hectare (1050,5 
€/ha).  
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CONCLUSÃO 

O tipo de agricultura predominante nos Açores é de natureza familiar, constituindo a 
quase totalidade das explorações e SAU do Arquipélago. Esta preponderância é também 
verificada em Portugal, na UE e, de uma forma geral, no mundo. Trata-se de um tipo de 
agricultura com algumas divergências, quando à sua definição, mas que apresenta uma 
concordância geral quanto à sua importância mundial, a vários níveis, nomeadamente na 
manutenção do território. 

Tendo por base as explorações de leite de natureza familiar selecionadas para o estudo, 
conclui-se que a maior parte dos seus produtores desenvolvem trabalho nas suas 
explorações das quais obtêm a principal origem de rendimento (Tipo II). Apenas 10% 
das explorações leiteiras selecionadas não remuneram o trabalho do proprietário (Tipo 
I), as sociedades (Tipo III) têm pouca expressão na agricultura açoriana e a quantidade 
de trabalho agrícola está associada à dimensão da exploração pecuária.  

Uma simples ligação entre os vários grupos e indicadores apresentados, para a amostra 
utilizada, permite concluir que são também as explorações do Tipo II que apresentam 
características estruturais médias numa posição intermédia, relativamente aos Tipos I e 
III, mas cujos rendimentos por hectare são superiores e, em contrapartida, os seus custos 
são inferiores.  

As explorações do Tipo I, cujo produtor não é remunerado pela exploração, para além 
de apresentar os menores valores dos indicadores estruturais, é também aquele grupo 
com menores produções e rendimentos por unidade de superfície. 

Já o Tipo III está associado à maior dimensão da exploração (efetivo pecuário, área 
agrícola e quantidade de mão-de-obra) e, apesar da maior venda de leite por hectare e 
maior volume de subsídios auferidos, os seus rendimentos apresentam-se menores, 
devido ao importante contributo dos custos. 

Estas ligações permitem evidenciar a relação que poderá existir entre a natureza da 
mão-de-obra utilizada na exploração e os objetivos do produtor, revelados pelas 
produções e rendimentos obtidas, e logo pela capacidade do mesmo ver o seu trabalho 
remunerado. Obviamente, tais situações influenciarão a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, baseados na presença e participação da família na exploração. 
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RESUMO 
O estudo apresenta a caracterização socioeconômica do universo de agricultores 
familiares (AF) produtores de maracujá-amarelo a partir da análise do censo do 
Levantamento das Unidades Agropecuárias do Estado de São Paulo (LUPA), 
2007/2008. As especificidades do sistema de produção desta cultura colocam desafios à 
sua sustentabilidade e para o conjunto de AF que se dedicam ao seu cultivo. Foi 
considerado neste trabalho que o AF é aquele que atende aos requisitos, descritos na Lei 
da Agricultura Familiar brasileira (Lei 11.326, 2006), que diz respeito ao tamanho da 
propriedade, a utilização de mão de obra familiar nas atividades do estabelecimento, a 
renda gerada por atividades do estabelecimento e, a direção das atividades pela própria 
família. Com base no LUPA (2007/2008) que totaliza 324.601 UPAs no Estado de São 
Paulo, identificou-se 1.633 upas com o cultivo de maracujá e destas, 858 unidades de 
produção agropecuárias tipicamente familiares (UPAFs). A análise das diversas 
variáveis relativas as UPAFs de maracujá permitiram inferir que as características do 
sistema de produção do maracujá colocam aos AF a importância do conceito de 
multifuncionalidade, considerando a valorização das múltiplas funções que podem ser 
exploradas na agricultura e o reflexo disto na promoção de um desenvolvimento rural 
sustentável (geração de renda e emprego e outros aspectos socioambientais). Esse ponto 
pode ser explorado devido a uma especificidade marcante desse conjunto de AF, a 
diversificação de atividades agropecuárias nas propriedades rurais, que ocorre a partir 
da necessidade de geração de renda UPAFs de maracujá, que por diversas vezes não 
pode ser atendida pelo sistema de produção da cultura. É nesse sentido que a 
multifuncionalidade apresenta importante significado para os AF que cultivam 
maracujá.  
 

Palavras-Chave: Agricultura familiar, Maracujá-amarelo, Multifuncionalidade, 

Diversificação produtiva, São Paulo - Brasil.  
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar (AF) tem grande importância no Brasil seja na produção 

agropecuária bem como na ocupação de mão-de-obra. Dados do Censo Agropecuário 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicavam em 2006 que a AF 

representava 84,36% do total de estabelecimentos agropecuários do país. Uma das 

principais características da AF no Brasil é a utilização de mão-de-obra familiar, 

aspecto que a diferencia do segmento denominado de não familiar ou patronal 

(Guanziroli et al., 2012). 

Nesta perspectiva, a AF se caracteriza pela posse dos meios de produção pela 

família que trabalha na terra bem como a gestão e decisão de como produzir nos setor 

rural. Os resultados das atividades da AF não podem ser definidos a partir do tamanho 

do estabelecimento e sim pela capacidade que a família possui de explorar, com base 

em seu próprio trabalho associado à tecnologia em que se dispõe a sua unidade de 

produção rural. Já agricultura não familiar está associada à utilização de trabalhadores 

assalariados nas atividades produtivas, o que remete à conclusão de que a posse dos 

meios de produção não é do trabalhador rural. 

Essa distinção não indica a associação do conceito de AF com características de 

atividades de subsistência e pobreza, bem como não se pode relacionar este segmento 

social em sua totalidade com definições de agricultura tradicional de baixa 

produtividade e com atraso tecnológico. 

Segundo SILVA et al., (2014), é possível observar diferenças significativas 

entre os agricultores familiares, dividindo-os em dois grandes grupos: um possuidor de 

recursos tecnológicos e instrumentos gerenciais eficientes, e o outro desprovido destas 

condições de produção. Classificações como esta, e outras encontradas em estudos, são 

importantes para nortear a elaboração e implementação de políticas públicas. A AF é 

um seguimento social com especificidades e diversidades, que devem ser levadas em 

conta na tomada de decisão. 

As especificidades podem ser traçadas, por exemplo, a partir da observação dos 

diferentes graus de especialização entre os produtores familiares. Estudos têm indicado 

que produtores com maior capitalização possuem maior capacidade de alavancagem de 

crédito, e isso pode ser resultado de um nível de capacitação maior, de maior acesso à 

assistência técnica e às políticas agrícolas em geral. (Guanziroli et al., 2012). 
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A análise da especialização produtiva confirma que os agricultores familiares 

adotam a estratégia de diversificação em graus variados. Apenas 11,5% dos 

estabelecimentos foram classificados como ‘muito especializados’, vale dizer, o 

principal produto respondia por 100% do Valor Bruto da Produção (VBP). Outros 30% 

eram ‘especializados’, e o principal produto era superior a 65% do VBP. Apenas uma 

minoria é muito especializada, e a maioria se distribui entre especializados e 

diversificados (Souza Filho, 2004). 

No Brasil, a AF é beneficiada por um programa específico chamado Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Foi implementado no 

ano de 1996, representou o reconhecimento e a inclusão dos agricultores familiares no 

âmbito das políticas públicas brasileiras. O programa tem como objetivo apoiar 

financeiramente as atividades agropecuárias ou não agropecuárias, para implantação, 

ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização 

e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, de 

acordo com projetos específicos. É operacionalizado por meio de diversas linhas de 

crédito para o custeio e investimento de atividades produtivas deste segmento da 

agricultura brasileira (DECRETO-LEI nº 1.946, 1996). 

Atualmente o uso de tecnologias vem se tornando o principal interesse dos 

produtores familiares, o avanço tecnológico tem demonstrado ser um grande diferencial 

em termos de classificação entre os agricultores familiares mais e menos capitalizados. 

Falta de capitalização impõe desafios à sustentabilidade do segmento social da 

agricultura familiar, levando aos casos de abandono das áreas rurais e processos 

migratórios às cidades, impactando fortemente a ocupação no meio rural e o nível de 

desemprego nos grandes centros urbanos (Britto et al., 2015). 

De acordo com PEREIRA et al., (2015), a AF é fornecedora de alimentos in 

natura para o consumo direto e de matéria-prima para as indústrias de alimentos 

processados. Uma única e pequena propriedade pode ser produtora e fornecedora de 

diversos produtos. Esta característica de produção diversificada em pequenos lotes, 

associada a fatores climáticos e às dificuldades de armazenamento e processamento dos 

produtos causam, para os agricultores familiares, grandes dificuldades na 

comercialização e consequentemente na renda da família. 
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Diante desse contexto de especificidades trazido pela Agricultura Familiar no 

Brasil, destacado brevemente acima, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar 

o universo de produtores familiares de maracujá a partir da análise de dados primários 

do Levantamento das Unidades Agropecuárias do Estado de São Paulo (LUPA) 

realizado no período 2007/2008. Esta caracterização é importante para subsidiar outras 

pesquisas desenvolvidas no âmbito do Instituto Agronômico (IAC) 2 , como o 

desenvolvimento de cultivares para produtores de maracujá e, mais recentemente 

projeto que propõe a avaliação de resultados e impactos de tecnologias IAC de 

maracujá. Os maracujás pertencem ao gênero Passiflora, apresentando cerca de 650 

espécies distribuídas em zonas tropicais e subtropicais. O Brasil é considerado o maior 

produtor e, ao mesmo tempo, o maior consumidor de maracujá. O consumo pode ser 

destinado principalmente à alimentação, mas também tem grande impacto na indústria 

farmacêutica (Paula et al., 2015; Cavichioli et al., 2014).  

O cultivo do maracujá é freqüentemente explorado pela agricultura familiar, 

com a finalidade de obter diversificação produtiva e aumento de renda. Dentre todas as 

espécies de maracujá, aproximadamente 9,2% são destinadas à comercialização para o 

consumo in natura, como também em forma de suco (Lima, 2012; Meletti & 

Capanema, 2014). Outro diferencial para a produção desta cultura é a valorização do 

produto na qual são destinados aos consumidores de elevada renda (Meletti & 

Capanema, 2014). Assim, o potencial de produção do maracujá no Brasil e a demanda 

de mercado, indicam a importância de seu cultivo para AF, como se observará no 

decorrer deste texto. 

Para o consumo in natura, os frutos mais procurados são de tamanho e peso 

maior, boa aparência, mais doces e menos ácidos. Já para a indústria, a demanda é por 

aqueles que apresentam alto teor de sólidos solúveis totais e altos teores de ácidos no 

suco, uma vez que este fator aumenta o rendimento agroindustrial (Cunha, 2013). 

                                                        
2 O IAC é uma organização pública de pesquisa vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. Organizado, atualmente, em 13 centros de pesquisa, além de outros com finalidade 
de apoio e administração (Comunicação, Administração, Experimental). O IAC tem sido protagonista no 
desenvolvimento tecnológico da cultura do maracujazeiro no Brasil desde os anos 2000, época em que 
foram disponibilizadas ao setor produtivo as primeiras cultivares hibridas da cultura. O Instituto mantém 
programa de melhoramento genético e de transferência de tecnologia com o objetivo de oferecer ao 
produtor tecnologias modernas e capazes de criar condições para a sustentabilidade da produção de 
maracujá-amarelo no país. Para maiores informações ver www.iac.sp.gov.br.  
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A produtividade do maracujá é de 12 a 15 t/ha, porém a cultura tem potencial 

para produção de 30 a 35 t/ha, quando são aplicadas corretamente todas as técnicas 

agronômicas recomendadas, como por exemplo a utilização no plantio de mudas sadias 

(Damatto Junior, 2014). 

Frente à contextualização do cultivo de maracujá e a agricultura familiar, este 

trabalho analisa as especificidades socioeconômicas com base em levantamento oficial 

realizado pelo Governo do Estado de São Paulo (Brasil) no ano de 2007/2008 afim de 

compreender tanto aspectos referentes à estrutura fundiária, ocupação do solo, ocupação 

de mão-de-obra dentre outros desta cultura quanto à importância da multifuncionalidade 

para o setor rural e dos agricultores familiares. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os resultados deste trabalho foram obtidos a partir das informações do 

Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) do Estado de São 

Paulo, referente ao período 2007/20083 . Este levantamento consiste em um censo de 

todas as unidades produtivas agropecuárias (UPAs) do Estado de São Paulo realizado 

em parceria entre o Instituto de Economia Agrícola (IEA) e a Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI), ambas organizações vinculadas à Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Brasil. 

A abrangência geográfica tomada para a consolidação dos dados é a dos 

Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR), regionalização utilizada pela CATI que 

divide o Estado de São Paulo em 40 regiões para a prestação de assistência técnica 

oficial. Esta regionalização é utilizada também para a formulação de políticas públicas e 

programas governamentais para os produtores rurais do Estado.  

Para a definição do universo familiar de produtores que cultivavam o maracujá 

foi necessário observar o conceito de agricultura familiar presente no artigo 3º da Lei 

11.326 de 24 de Julho de 2006, o qual caracteriza como agricultor familiar aqueles que 

atendem aos seguintes requisitos:  

I – Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

                                                        
3  Para autorização de acesso aos dados primários consultar resolução Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de -9 de 27 de fevereiro de 1998 (São Paulo, 1998) 
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II – Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV – Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Segundo FREDO & OTANI (2015), o primeiro critério define que a área do 

imóvel rural deva ser inferior a quatro vezes o módulo fiscal vigente no município. Os 

módulos fiscais nos municípios do Estado de São Paulo variam entre 5 e 40 hectares 

(ha). Este mesmo estudo apontou que o critério sobre a importância da renda 

agropecuária na composição da renda familiar é o que mais influencia na exclusão de 

unidades de produção agropecuária dentro do universo da agricultura familiar, uma vez 

que esta composição é baseada também na aposentadoria e atividades urbanas, 

chegando-se a uma eliminação de 46,5% dentre o total do censo apurado no Estado de 

São Paulo. 

Tabela 1. Critérios utilizados para a seleção de UPA familiar com cultivo de maracujá a 

partir do LUPA, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

 

Nº de 
UPAs 

Percentual das upas que 
atenderam os critérios 

1. Até 4 módulos fiscais 1.492 91,4 
2. Uso de trabalho familiar (1 
membro no mínimo) 1.313 80,4 
3a. Não contratam 1.127 69,0 
3b. Contratam até no máximo 2 
trabalhadores permanentes 75 4,6 
3c. Contratam acima de 3 
trabalhadores 431 26,4 
4. Renda agrícola acima de 50% 1.053 64,5 
Total de unidades de produção 
agropecuária com maracujá 1.633 100 
Total de unidades de produção 
agropecuárias familiares com 
maracujá 858 52,5 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Lupa 2007/2008 e Fredo & Otani (2015) 

Estudo de CAPANEMA, FREDO & MELLETI (2016) identificou no Estado de 

São Paulo com base nos dados do LUPA (2007/2008) 1.633 unidades de produção 

agropecuárias com o cultivo de maracujá. O trabalho apresentou uma caracterização 

socioeconômica para esses produtores, familiares ou não. Com base neste trabalho e 
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aplicando os mesmos critérios de FREDO & OTANI (2015), identificou-se a seguinte 

composição do universo de agricultura familiar exclusivamente aos produtores de 

maracujá no Estado de São Paulo (Tabela 1). 

Observando os resultados obtidos para a seleção das unidades de produção 

agropecuária familiar com cultivo de maracujá, o critério de renda agrícola acima de 

50% na composição de renda familiar é o mais excludente dentre os demais, 

convergindo para as averiguações feitas por FREDO & OTANI (2015). Demais 

critérios como módulo fiscal e uso de mão-de-obra familiar atendem às prerrogativas da 

tipificação de propriedades familiares.  

O universo obtido por meio destes critérios aplicados simultaneamente para 

todas as propriedades resultaram em 858 unidades de produção agropecuárias familiares 

(UPAFs) utilizadas para a análise dos resultados a seguir. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os conhecimentos sobre as especificidades da AF subsidiaram a análise 

exploratória dos dados do LUPA 2007/2008, permitindo uma compreensão maior dos 

aspectos trazidos pelo levantamento do censo agropecuário no Estado de São Paulo. O 

estudo realizado, contemplou os aspectos relacionados às principais regiões produtoras 

de maracujá, estratos de área, usos do solo, estrutura fundiária, renda agropecuária, 

residência na propriedade, nível de instrução, exploração agrícola e animal, ocupação de 

mão de obra, e outras atividades econômicas não agrícolas na propriedade rural de 

UPAFs que se dedicavam ao cultivo do maracujá em 2007/2008. 

  



Atas  Proceedings    |    2245

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

9 
 

Tabela 2. Distribuição do número de UPAs por Estratos de Área, Agricultura Familiar, 

Cultivo de Maracujá e Produção, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

Estrato (há) 

Unidades de Produção Agropecuária Familiares 

Número de 
UPAs 

Área das 
Upas (ha) Área Cultivada (há) 

Produção 
(t) 

(0,1] 7 6,1 2,3 26,1 
(1,2] 20 29,5 12,7 138,2 
(2,5] 145 517,8 115,4 1.549,1 
(5,10] 179 1.372,3 187,4 2.729,3 
(10,20] 306 4.288,6 369,2 4.936,2 
(20,50] 172 5.382,8 293,8 4.400,0 
(50,100] 29 1.761,6 58,3 1.610,8 
Familiares com Maracujá 
(A) 858 13.358,7 1.039,1 15.389,7 

Total de Upas com Cultivo 
de Maracujá (B) 1.633 48.917,3 2.305,0 43.895,2 
% (A/B) 52,5 27,3 45,1 35,1 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

 

Do total das 1.633 upas com o cultivo de maracujá no Estado de São Paulo no 

período do censo agropecuário, as UPAFs eram a maioria com 858 propriedades 

(52,5%) e que contabilizavam 27,3% do total de área rural de propriedades com 

maracujá. Resultado importante é que 45,1% do total de área cultivada bem como 

35,1% da produção de maracujá em toneladas eram de propriedades familiares. 

Destaca-se que a maioria das UPAFs com sua área cultivada e produção concentravam-

se no estrato de área de 10 a 20 ha. 

A partir deste recorte observou-se que as quatro principais regiões produtoras, 

que concentravam em 2007/2008 o maior número de UPAFs com cultivo de maracujá, 

representam 45,1%, sendo: Registro (15,2%), Marília (10,5%), Itapetininga (9,8%) e 

Sorocaba (9,7%). Vale salientar que, no período destacado na pesquisa, Registro era o 

EDR mais importante, apresentando a maior área de cultivo (17,8%) e produção 

(26,8%) no Estado de São Paulo (Tabela 3 e Figura 1). Tomando-se as dez principais 

regiões produtoras de maracujá com propriedades familiares elas representaram 76,9% 

do total de UPAFs, 78,9% da área cultivada e 73,8% do total da produção de maracujá 

no Estado de São Paulo. 
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Tabela 3: Distribuição das 10 principais EDRs com o cultivo de maracujá, por 

produção, Agricultores Familiares, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

Escritórios de Desenvolvimento 
Rural (EDRs) 

Número de 
Upas Área (há) 

Área 
Cultivada 

(há) Produção (t) 
Registro 130 2.028,6 185,4 4.121,8 
Marília 90 1.085,9 119,1 1.648,3 
Itapetininga 84 1.009,6 80,9 1.362,1 
Sorocaba 83 1.053,6 83,1 1.103,7 
Dracena 79 1.626,6 128,5 681,1 
Tupã 57 888,6 94,6 932,0 
Barretos 46 559,8 35,7 405,0 
Presidente Prudente 44 1.164,8 42,9 650,7 
Avaré 24 413,9 23,6 108,8 
Bauru 23 386,8 26,1 347,7 
Outros EDRs 198 3.140,5 219,2 4.028,4 
Total 858 13.358,7 1.039,1 15.389,7 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

Outro fato importante é que no período da análise somente o EDR de Registro 

era maior em produção de maracujá do que os outros 30 EDRs com menor importância 

em produção do Estado de São Paulo (Figura 2). 

Figura 1: Distribuição percentual do número de unidades de produção agropecuária 

familiar e produção de maracujá nos principais EDRs, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

Em relação ao nível de instrução dos agricultores familiares que cultivam 

maracujá, 55% declararam ser alfabetizados, enquanto apenas 2,21% apresentaram 
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nível superior completo. Em contrapartida, 14% dos agricultores não possuem nenhuma 

instrução, influenciando os processos de comercialização do produto, bem como a 

capacitação técnica do produtor (Tabela 4). 

Tabela 4. Nível de instrução de agricultores familiares que cultivam maracujá, Estado 

de São Paulo, 2007/2008. 

Nível de Instrução UPAs % 

Sem Instrução ou Antigo Primário Incompleto 120 13,98 

Alfabetizado 472 55,01 

1º Grau / Ensino Fundamental 129 15,03 

2º Grau / Ensino Médio 118 13,75 

Superior completo 19 2,21 

Total Geral 858 100 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

A mão de obra é considerada um recurso escasso na agricultura em geral, e 

também na agricultura familiar. O trabalho da família e do trabalhador permanente, 

atinge média de 2,5 e 0,19 pessoas por UPAFs, respectivamente. Isto indica que para os 

AF que cultivam maracujá, o trabalho é majoritariamente realizado por familiares e 

confirma que a atividade é predominantemente familiar (Tabela 5). 

Segundo MELETTI & CAPANEMA (2014), a decisão pela contratação de um 

trabalhador permanente é influenciada por dois aspectos, sendo que o primeiro é o 

tamanho da área cultivada com maracujá e o segundo é a existência de outras atividades 

agropecuárias, ou seja, este trabalhador será ocupado parte do seu tempo para o manejo 

de outras culturas ou criação de animais e outra parte dedicada aos tratos culturais, 

colheita e processamento da polpa do maracujá. Já os membros da família, além de se 

dedicarem a estas mesmas tarefas, também realizam a polinização do maracujá, 

administração da propriedade e comercialização da produção.  

Os EDRs com maior número de trabalhadores familiares são os de Registro e de 

Sorocaba, com 14,3% e 13,4% respectivamente. Em relação à mão de obra permanente, 

os EDRs que apresentam maior participação são Itapetininga e Sorocaba, representando 

18,0% e 16,1%, respectivamente (Tabela 5). É possível observar que os principais 

EDRs que possuem mão de obra familiar, também eram considerados as principais 
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regiões produtoras de maracujá. Um indicador revelador da importância da mão-de-obra 

familiar sobre a contratação de trabalhadores permanentes é que a cada cerca de 13 

membros da família, apenas um trabalhador é demandado. 

Tabela 5: Ocupação da mão-de-obra familiar e permanente nos dez principais EDRs 

produtores de maracujá, Agricultura Familiar, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

Escritórios de Desenvolvimento 
Rural (EDRs) 

Mão de Obra 
Familiar Permanente 

Registro 303 16 
Marília 207 12 
Itapetininga 232 29 
Sorocaba 283 26 
Dracena 189 7 
Tupã 130 10 
Barretos 102 1 
Presidente Prudente 116 6 
Avaré 55 0 
Bauru 53 3 
Outros EDRs 445 51 
Total 2115 161 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

Referente à renda familiar, 63,8% dos produtores familiares que cultivam 

maracujá declararam que as atividades agropecuárias correspondem a 100% de sua 

renda total e 21,7% declarara que a renda está entre 50 a 74% (Tabela 6). Vale destacar 

que a renda agropecuária é composta tanto pelo cultivo de maracujá quanto de outras 

atividades agropecuárias.  

Tabela 6: Distribuição das UPAFs com o cultivo de maracujá por Faixa de Renda 
Agropecuária, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

Renda (%) UPAFs % 

0 a 24 - - 

25 a 49 - - 

50 a 74 186 21,8 

75 a 99 

100 

125 

547 

14,5 

63,8 

Total 858 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 
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O estudo também demonstrou que entre as UPAFs que cultivam maracujá, 

42%da área era utilizada com pastagens, ocupando 5.611,5 ha da área total, seguido de 

cultura temporária (21,9%) e vegetação natural (10,8%), e em menor proporção, com 

1,1% para brejo/várzea, ocupando 150,1 ha da área total (Tabela 7). Assim, observa-se 

que quase metade dos agricultores familiares, além de cultivar maracujá, utiliza a sua 

propriedade para pastagens e outras atividades agropecuárias. O maior percentual do 

uso do solo destinado à pastagem pode ser relacionado a uma característica da 

agricultura familiar, que refere-se à importância da pecuária leiteira para este 

seguimento.  Sendo que esta atividade é ainda uma importante fonte de renda para a AF 

em diversas regiões brasileiras. A ocupação do solo com atividades perenes, 

temporárias e pecuária evidenciam a importância da diversificação econômica para os 

agricultores familiares. 

Tabela 7: Ocupação do solo em UPAFs com o cultivo de maracujá, Estado de São 

Paulo, 2007/2008. 

Ocupação do Solo Área Ocupada (ha) % 

Área Perene 1.740,90 13,0 

Cultura Temporária 2.931,40 21,9 

Pastagem 5.611,50 42,0 

Reflorestamento 401,1 3,0 

Vegetação Natural 1.445,70 10,8 

Área de Descanso 510,1 3,8 

Brejo/Várzea 150,5 1,1 

Área Complementar 567,5 4,2 

Total 13.358,70 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA 

 

Em relação aos indicadores tecnológicos, 93,0% das UPAFs com cultivo de 

maracujá utilizavam energia elétrica em sua propriedade. Outras tecnologias também 

estavam presentes como sementes melhoradas (44%) e mudas fiscalizadas (34,7%). 

Esse é o ponto interessante que remete a capacitação dos produtores e a preocupação 

com qualidade da produção e questões fitossanitárias (Figura 3). 
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Figura 3: Distribuição percentual das UPAFs com o cultivo de maracujá, indicadores 

tecnológicos, Estado de São Paulo, 2007/2008. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do LUPA. 

 

Sobre a adubação realizada, 81,7% faziam adubação mineral, seguida pela 

orgânica (61,5%) e verde (14,9%). Com isso, observa-se que a tecnologia é  

componente fundamental para os agricultores, devido à busca de maior eficiência 

produtiva e econômica e, não deixando de mencionar a preocupação com meio 

ambiente devido ao elevado uso de adubação orgânica (Figura 3). 

Como observou-se ao longo do texto com base nos dados do LUPA é possível 

identificar claramente a diversificação de atividades agropecuárias em  UPAFs que 

cultivam maracujá. A diversificação produtiva apresenta-se aos produtores familiares de 

maracujá como uma alternativa de sustentabilidade social e econômica. Somente o 

cultivo do maracujá ou a especialização nesta atividade, devido as suas especificidades 

destacadas no item apresentado de forma breve sobre os aspectos de seu cultivo, não 

permitiria o sustento de uma família, basta destacar a limitação do tamanho da área de 

cultivo (o que limita a produção) bem como os aspectos fitossanitários da cultura que 

acabam impondo aquilo que é denominado de nomadismo. Sendo assim, a 
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diversificação é entendida como um aspecto positivo, dada a oportunidade de maior 

geração de renda familiar ao longo do ano nas UPAFs que trabalham com o maracujá.  

Vale destacar que aspectos sobre  diversificação versus especialização tem sido 

bastante discutidos em diversas pesquisas realizadas no Brasil, nas quais é por vezes 

apontado que a especialização produtiva é um caminho para capitalização dos 

produtores familiares. Contudo, este fenômeno ocorre devido a diversas outros 

elementos favoráveis à determinadas atividades/produtos e que permitem ao produtor 

sair de grupos menos favorecidos (empobrecidos), notadamente em termos de renda, 

para outros mais favorecidos (capitalizados).  

Outras discussões também são realizadas no sentido de buscar melhores 

caminhos para alcançar a sustentabilidade socioeconômica de agricultores familiares, 

como a pluriatividade. Nessas o foco maior é a dimensão econômica, ou seja, se a 

atividade realizada ou conjunto delas permite rendimento econômico e se caracteriza em 

última instância em lucrativa.  

Em outro sentido, a multifuncionalidade apresenta um escopo conceitual mais 

amplo incorporando aspectos produtivos, econômicos e sociais, de território e 

desenvolvimento rural. Dessa forma, a agricultura deixa de ser tradicionalmente 

centrada apenas na produção agropecuária e nas atividades artesanais, e torna-se a ser 

multifuncional (Gavioli, 2011). A partir deste conceito a agricultura não se limita 

unicamente à produção de alimentos e de matérias primas, mas passa a desempenhar 

inúmeras atribuições, como ambiental ou ecológica, territorial e social e seus objetivos 

variam de acordo com contexto social na qual está inserida (Barbosa, 2014).  

Ao observar brevemente os termos diversificação e especialização produtiva; 

pluriatividade e multifuncionalidade, salienta-se que a compreensão do universo da 

agricultura familiar poderia ser bem mais rico se fosse possível trabalhar com o conceito 

de multifuncionalidade, devido ao seu amplo escopo. Além de permitir conhecer melhor 

as especificidades desse segmento social também apoiaria a elaboração de políticas 

públicas, que em geral no Brasil, possuem foco agrícola, e que, por esse motivo, 

apresentam resultados limitados. Contudo, os pesquisadores que se dedicam ao estudo 

dos agricultores familiares tem seus estudos limitados, em grande maioria, à dimensão 

econômica e, com sorte, à social. Como foi o caso da base de dados utilizada para a 

obtenção dos resultados apresentados neste artigo e também de outras utilizadas no 
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Brasil. Em geral os surveys realizados ainda não abarcam dimensões como as que são 

abordadas pelo conceito de multifuncionalidade. Em alguns casos é até possível realizar 

tabulações especiais, criando critérios, como foi o caso do trabalho aqui apresentado, 

mas mesmo com esse tipo de estratégia os resultados apresentam-se limitados às 

variáveis disponíveis nas bases de dados. Assim, destacamos a importância da 

atualização das metodologias que fundamentam tais levantamentos com base nos novos 

(velhos) conceitos e na disponibilização de informações capazes subsidiar diagnósticos 

mais completos e importantes para a formulação de políticas públicas.  

 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho tomou como base o levantamento oficial do LUPA (2007/2008) 

para analisar o cultivo de maracujá na chamada agricultura familiar no Estado de São 

Paulo. As informações permitiram obter uma visão geral das UPAFs, seu universo, as 

principais atividades, a ocupação do solo, entre outros, e principalmente evidenciou a 

necessidade da realização de pesquisas de maior profundidade para melhor 

conhecimento deste universo de produtores como também a importância da 

incorporação de conceitos como o de multifuncionalidade da agricultura em suas 

metodologias.  

Como conclusão geral, obteve-se um total de 858 UPAFs que declararam, em 

2007/2008, o cultivo de maracujá, ou seja, 52,5% do total de UPAs familiares no Estado 

de São Paulo com este cultivo. Estas ocupavam 1.039,10 ha que representam 49,1% do 

total da área cultivada de maracujá no Estado de São Paulo, sendo que a região de 

Registro concentrava a maioria tanto em número de UPAFs quanto da área cultivada de 

maracujá 

A mão de obra familiar é aspecto intrínseco a esta cultura com uma ocupação de 

mais de 2 mil pessoas nas atividades de plantio, manejo e colheita. A mão de obra 

permanente também se faz presente ainda que em menor número, mas necessária não 

apenas no suporte às atividades descritas mas também em outras atividades 

agropecuárias que diversificam às explorações na propriedade rural. 

Em 63,8% das propriedades analisadas a renda familiar é composta em  100% da 

renda originada no próprio imóvel rural. Não houve como inferir a participação do 
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maracujá sobre o total da renda por conta da metodologia do levantamento, mas cria-se 

a hipótese para trabalhos futuros de que o maracujá é um fator decisivo na composição 

da renda familiar.  

 O uso do solo foi um indicador importante no estudo para apontar a 

diversificação de atividades agrícolas na propriedade em que culturas temporárias, 

perenes e pecuária coexistem na área rural em mais de 70% da área rural com a 

atividade do maracujá. 

O uso de indicadores tecnológicos nas propriedades demonstra ser um fator 

imprescindível para os agricultores, demonstrando que 93% das UPAs utilizam energia 

elétrica em sua propriedade. Outras tecnologias também são utilizadas como sementes 

melhoradas (44%) e mudas fiscalizadas (34,7%), indicando que a tecnologia se tornou 

um componente fundamental para os agricultores, devido à busca de maior eficiência 

produtiva e econômica. 

Por fim, a cultura do maracujá no Brasil se desenvolveu através do agricultor 

familiar que encontrou neste produto uma opção técnica e economicamente viável para 

a sua produção. Atualmente, os agricultores familiares são os principais responsáveis 

pela expansão dos pomares comerciais. O maracujá também assume aspecto importante 

para a permanência do homem no setor agropecuário, a diversificação de atividades na 

zona rural e a multifuncionalidade das propriedades. 
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FLORESTAL BRASILEIRA
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BRAZILIAN FOREST
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Resumo
O  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  o  custo  de  recuperação  de  áreas 
degradadas  no  Pará-Brasil  frente  ao  “Novo  Código  Florestal”  de 
2012.Especificamente,  foi  avaliado  o  custo  de  implantar  um  projeto  de 
reflorestamento  para  recuperar  áreas  degradadas  com a  espécie  madeireira 
Paricá no estado do Pará, no processo de recuperação de áreas de proteção 
ambiental  permanente (APP). Para isso foi  levantado o passivo ambiental  da 
região  Norte  e  foram  criados  cenários  de  preços  com  base  em  dados 
secundários do Relatório de Informações Semestrais – RIS de Paragominas/PA, 
construiu-se o fluxo de caixa e calculou-se índices de viabilidade econômica e 
financeira  (valor  presente  líquido;  razão  benefício/custo  e  a  taxa  interna  de 
retorno).  Os  resultados  mostram  que  o  avanço  dos  sistemas  agroflorestais 
(SAF’s)  surge  como  alternativa  de  reflorestar  as  áreas  degradadas  via 
reflorestamento. Os resultados indicaram que considerando uma taxa de juros 
de 6 % obtém-se um VPL de R$ 1.075,31 e TIR de 7%, valores que geram 
externalidades positivas tanto os agricultores que desejam reflorestar como para 
os empresários que querem reduzir os custos de implantação de projeto florestal 
e,  é  viável  economicamente  recuperar  uma  APP  pelo  método  do 
reflorestamento.

Palavras-chave:  Custo de reflorestamento, Novo Código Florestal, APP, VPL, 
TIR.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the cost of reclamation of North in Brazil ahead to 
the  2012  “New  Forest  Code”  and  their  respective  changes.  Specifically,  we 
assessed how much it costs to deploy a reforestation project to restore degraded 
areas with tree parica (Schizolobiumamazonicum) in the state of Pará. From a 
review of the literature on environmental and ecological economics and the use 
of environmental resources. 

_______________________________
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The data from the semiannual report information - RIS de Paragominas/PA was 
built for the budget implementation of that species, from wich it was estimated 
cash flows, economic viability, the net present value (VPL), so the benefit/cost 
(B/C) ratio and internal rate of return (TIR).  The results showed that with the 
advancement of agroforestry alternative appears to reforest degraded areas by 
method reforestation. From the data, it was observed that a rate of 6,0 % has a 
(R$1.075, 31), one TIR (7%), positive values that generate positive external ages 
to  the  environment.  That  is,  both  for  farmers  who  wish  to  reforest  as  for 
entrepreneurs who wish to reduce the costs of implementing the forestry project, 
so, it’s economically feasible to recover an area method reforestation.

Keywords: Cost of reforestation, New Forest Code, APP, VPL, TIR

1. INTRODUÇÃO

O setor florestal é constituído por um conjunto de atividades produtivas 

que  exploram,  conservam,  manejam  ou  implantam  florestas  em  áreas 

desmatadas e seu objetivo é utilizar ou reutilizar a madeira como seu insumo de 

transformação (BREPOHL, 1980).

Seu desenvolvimento tem contribuído com uma parcela significativa do 

desenvolvimento da Amazônia, pois o setor gera produtos para consumo direto e 

indireto de empregos e a geração de renda. Por ser uma atividade que faz uso 

de um recurso florestal, um dos maiores desafios do setor é promover o manejo 

nas  áreas  de  florestas  nativas  e  diminuir  o  desmatamento.  Combater  o 

desmatamento  no  Brasil,  principalmente  na  Amazônia  brasileira,  tornou-se 

prioridade para o governo e organizações civis. Em 2012 foi aprovado o Novo 

Código Florestal  (NCF),  mudou as regras de uso dos recursos florestais  em 

Áreas  de  Preservação  Permanente  (APP)  e  Reserva  Legal  (RL)  dentro  do 

território brasileiro.

Para  Daly  e  Farley  (2004),  a  economia  ambiental  concebe  a 

disponibilidade  dos  recursos  naturais  apenas  como  uma  restrição  relativa  à 

expansão  do  sistema econômico,  que podem ser  superados indefinidamente 

pela  tecnologia  através  do  progresso  tecnológico  e  cientifico  para  que  os 

recursos naturais, capital e trabalho sejam substituídos de forma perfeita.

Para a economia ecológica existe uma escala ótima que vai  além do 

aumento  físico  do  subsistema  econômico  e  passa  a  custar  mais  do  que  o 

benefício  que  pode  trazer  ao  bem-estar  da  humanidade,  ou  seja,  qualquer 
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momento do subsistema exige algum tipo de contrapartida natural, fazendo com 

que  tal  decisão  não  possa  ignorar  o  custo  de  oportunidade¹.  A  economia 

ecológica adota esse conceito porque acredita que os recursos existentes no 

ecossistema devem ser  valorados  à  medida  que sejam demandados para  a 

necessidade de produzir um bem que venha proporcionar o bem-estar a quem 

deseja possuir.

Essa valoração deve ter critérios para a utilização do recurso, um deles 

seria definir  a quantidade de recursos ambientais que podem ser exploráveis 

sem ultrapassar os limites da sustentabilidade (regeneração e reprodução de 

recursos naturais), além de valorar os recursos naturais. Nesse caso acredita-se 

que existe um serviço ambiental que mantém o equilíbrio ecossistêmico terrestre 

das espécies  animais  e  vegetais  que vivem no meio  ambiente  (CONTANZA, 

1991).

Neste  contexto,  o  artigo  teve  como principal  objetivo  analisar  quanto 

custa recuperar uma área degradada nos estados na Região Norte, com base no 

estado  do  Pará  por  meio  de  reflorestamento  com  espécie  nativa  Paricá 

(Schizolobiumamazonicum),  a  partir  das  mudanças  estabelecidas  pela  Nova 

Legislação Florestal Brasileira.

2. ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Com o  aumento  da  demanda  de  modo  degradante  por  produtos  de 

origem florestal e a limitação dos recursos naturais no meio ambiente ocasiona 

sua exaustão, sabe-se que quando o recurso entra no processo produtivo ele é 

transformado  em resíduos  em grande  escala  e  absorvido  pelo  próprio  meio 

ambiente (MUELLER, 2007).

Dentro dessa abordagem ecológica o meio ambiente era visto como um 

valor que era derivado das relações sociais por meio do sistema social na qual 

eram  condicionados  parâmetros  e  critérios  físicos  e  biológicos  para  ser 

utilizados.  Nesse  sentido,  a  economia  ecológica  relaciona  o  caráter  não 

renovável dos recursos naturais a ideia de processo econômico de produção e 

riqueza, no qual os recursos ficam isolados, mas aberto para a energia solar, ou 

seja, isso significa que a economia não podia crescer de forma ilimitada como 

acreditavam  os  economistas  neoclássicos,  pois,  antes  das  limitações 

econômicas existem limitações físicas do meio ambiente. O que de fato ocorria 
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era que a atividade humana de produção de riqueza se depara com a limitação 

dos recursos que são limitados, dado a Lei da escassez (CECHIN, 2010).

A  economia  ecológica  é a  favor  de  um  mercado  que  desenvolva 

eficiência ao ecossistema de modo que os recursos sejam atribuídos de forma 

efetiva  que proporcione  o  bem-estar  às  pessoas  e ao  fim  do  crescimento 

desordenado, pois a forma como esse crescimento estava sendo desenvolvido 

na  época,  o  ecossistema  não  suportaria  uma  crescente  demanda  pelos 

recursos.  Houve  um   apelo  para que  esse  crescimento quantitativo  nas 

dimensões físicas na economia chegasse ao fim. Mas, o que de fato deveria 

ocorrer era um desenvolvimento para que os recursos naturais se tornassem 

renováveis,  porquanto somente  com  um  aumento  na  qualidade  de  bens  e 

serviços teria  uma capacidade de aumentar  o  bem-estar  humano através de 

uma produção eficaz no mercado (DALY, 2007).

Para a economia ecológica existe uma escala ótima que vai  além do 

aumento  físico  do  subsistema  econômico  e  passa  a  custar  mais  do  que  o 

beneficio  que  pode  trazer  ao  bem-estar  da  humanidade,  ou  seja,  qualquer 

aumento do subsistema exige algum tipo de contrapartida natural, fazendo com 

que  tal  decisão  não  possa  ignorar  o  custo  de  oportunidade¹.   A economia 

ecológica  adota  esse  conceito,  pois  acredita  que  os  recursos  existentes  no 

ecossistema devem ser  valorados  à  medida  que sejam demandados para  a 

necessidade de produzir um bem que venha proporcionar o bem-estar a quem 

deseja  possuir.  É  um  conceito  da  economia  convencional  incorporada  na 

ecológica, o custo de oportunidade é definido como a melhor alternativa que tem 

de ser sacrificada quando escolhemos fazer algo.

Segundo a economia ecológica a tecnologia  poderia  substituir  alguns 

recursos, mas jamais seria capaz de reproduzir todo um processo desenvolvido 

pela natureza, para que uma sociedade pudesse ser desenvolvida era preciso 

uma economia sustentável que proporcionasse ao meio ambiente a capacidade 

de suprir cada recurso natural disponível.

____________________
1 É um conceito da economia convencional incorporada na ecológica, o custo de oportunidade é 

definido como a melhor alternativa que tem de ser sacrificada quando se escolhe fazer uso de 

outra atividade.
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3. METODOLOGIA

Área de Estudo

A região Norte, onde está localizado o Pará, cerca de 45% do território 

brasileiro  nacional  apresenta  grande  potencial  florestal.  Com  as  formas de 

exploração as áreas têm sofrido forte degradação ambiental e desmatamento. O 

resultado desse processo é o empobrecimento da floresta em virtude da intensa 

exploração florestal e do desmatamento para explorações agropecuárias. 

Base de Dados

O  estudo  tem  objetivo  de  analisar  o  custo  de  reflorestar  áreas  em 

pequenas propriedades no município de Paragominas-PA, estado do Pará, com 

o monocultivo de Paricá. Para isso foi utilizados dados secundários oriundos dos 

Relatórios Semestrais sobre Atividades Agropecuárias (RIS), da base de dados 

do Banco da Amazônia (2013). O dado da quantidade foi obtido com base na 

comercialização da madeira em tora de paricá, disponibilizados pelo Sistema de 

Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA.

Para se analisar os dados florestais de Paragominas foi obtido o custo 

para implantar um hectare de Paricá com dimensões de 4m x 4m (625 árvores), 

para  um período de sete  anos (ano de corte  da  espécie).  Com base nessa 

estrutura foi calculado o Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR), Fluxo de caixas e a Razão Benefício/Custo (RB/C) de reflorestar uma área 

com a espécie.

Valor  Presente  Líquido  (VPL)  é  a  soma  dos  benefícios  líquidos 

atualizados (receitas menos custos) do fluxo de caixa. A atualização do fluxo de 

caixa é feita com base em uma taxa de juros que reflete o custo de oportunidade 

de longo prazo da atividade. Essa taxa de desconto se refere à Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP), cujo valor médio dos últimos 10 anos situou-se em torno de 

12% (baseado na Taxa Selic)  ao ano.  O valor  resultante  do cálculo  do VPL 

sendo  maior  do  que  zero,  implica  que  os  valores  dos  recebimentos  futuro, 

trazidos  a  valor  presente  superam  o  valor  dos  investimentos  e  custos 

operacionais necessários para gerar as receitas e, portanto, indicando que o 

projeto é considerado viável economicamente (REZENDE; OLIVEIRA, 2001).
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Por outro lado, se o VPL for menor que 0, diz-se que o projeto é inviável 

economicamente  com  base  na  taxa  de  juros  utilizada,  uma  vez  que  os 

gastos(saídas)  são superiores  às  rendas (entradas).  O VPL foi  calculado da 

seguinte forma (SANTANA, 2005).

(1)

Rt=fluxo de receitas do projeto no ano t;
Ct= fluxo de custo do projeto no ano t;
n= número de anos do projeto (t=1, 2, 3,..., n)
i= taxa de juros de longo prazo

A Taxa Interna de Retorno (TIR) corresponde à taxa de desconto que 

torna o VPL igual à zero, ou seja, a TIR permite conhecer o valor máximo da 

taxa de retorno que o projeto pode pagar pelos recursos utilizados, ou ainda, 

pode cobrir os investimentos e custos operacionais realizados no projeto. Assim 

sendo, a TIR pode ser calculada comparando-se a forma interativa ao fluxo de 

custos do projeto, atualizado em cada ano. Desta forma, uma TIR maior do que 

a  taxa  de  juros  tomada  como  referência  (aquela  que  reflete  o  custo  de 

oportunidade do investimento, ou seja, o dinheiro utilizado na melhor alternativa), 

torna o empreendimento  viável  economicamente.  O modelo matemático para 

obtenção da TIR é dado por (GITTINGER, 1995; SANTANA, 1995). A TIR foi 

calculada da seguinte forma:

(2)

Em que:
TIR = taxa interna de retorno (t= 1,..., n)

A  Relação  Benefício-Custo  (Rb/c)  é  um  indicador  de  eficiência 

econômica  financeira  e  refere-se  ao  retorno  dos  investimentos  a  partir  da 

comparação entre receitas e custos atualizados à taxa de desconto que reflete o 

custo de oportunidade do investimento em longo prazo. Para efeito de análise, 
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importa que este índice seja maior que 1(um), uma vez que este resultado indica 

em quanto  as  receitas  superam os custos.  Logo,  uma Rb/c  igual  a  2,5,  por 

exemplo, significa que para cada real investido no projeto, o retorno bruto é de 

2,5 reais ao final do projeto. Por outro lado, uma Rb/c < 0 significa que os custos 

são  maiores  do  que  as  receitas,  indicando  que  o  projeto  não  é  viável 

economicamente (GITTINGER, 1995; SANTANA, 2005; SANTANA 1995).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

a) Evolução de preços e quantidade produzida

Durante o período de seis anos (entre 2007 e 2013), a produção em 

metros cúbicos de Paricá em tora apresentou uma produção média de 178.858 

m3 por ano. Tanto a produção como os preços tiveram grandes variações nesse 

período.  Nos  anos  de  2007  até  2009  o  preço  médio  apresentou  valores 

crescentes, respectivamente, de R$ 63,54, R e R$ 173,08 caindo em 2010 (R$ 

84,77) e chegando a valores bem baixos em 2012 R$ 24,44. A série em geral 

apresentou  uma  relação  direta  entre  quantidade  comercializada.  Em  termos 

estatísticos conforme pode ser observado na Tabela 1, o preço médio vendido foi 

em  média,  R$  83,54  reais  por  metro  cúbico,  um  desvio  padrão  de  46,82, 

coeficiente de variação de 56,04% e uma taxa geométrica de crescimento de 

10,88 negativa, dado a irregularidade desta série.

Tabela 1: Valor da produção e o Preço Médio de Comercialização do Paricá 
no estado do Pará: 2007-2013
Ano Produção em m³ do Paricá1 Preço Médio2 (R$)/m³

2007 117.232 63,54

2008 42.921 78,46

2009 873.023 173,08

2010 205.631 84,77

2011 2.837 104,58

2012 6.658 24,33

2013 3.702 56,00
ESTATÍSTICA DESCRITIVA E TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO

Média 178.858 83,54

Desv padrão 315.218 46,82

Coef Var 176,24 56,04

TGC (%)3 0 -10,88
Teste t 0 -1,01

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do SISFLORA
Nota¹: Valores deflacionados pelo IGP-DI. Base: (agosto, 1994=100)
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Nota²: Valores transacionados
Nota³: Taxa Geométrica de Crescimento (TGC)

b) Cenários de preços para o produtor: otimista, pessimista e muito 
otimista do estado Pará

Nessa seção analisa-se o cenário de preços a partir dos dados de custo 

de implantação de um hectare de paricá (com base na RIS- Paragominas Basa), 

para três cenários de preços:  otimista, pessimista e muito otimista no mercado 

madeireiro  de Paricá.  O objetivo  é verificar  o  comportamento  de preços e a 

rentabilidade (VPL’s) para os três produtores rurais do Pará e avaliar, a partir 

desses resultados, se é viável fazer o reflorestamento com espécies nativas para 

diminuir o passivo ambiental pós-código.

Tabela 2: Cenários de rentabilidade de preços para o perfil do produtor otimista, 

pessimista e muito otimista.

Produtores Preço
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

0,06 0,08 0,12

Produtor inicial(a) 83,53 -13.308,03 -14.224,27 -15.460,52

Produtor otimista(b) 130,34 -3.200,22 -5.292,97 -8.536,56

Produtor pessimista(c) 36,72 -23.560,11 -23.150,80 -22.384,67
Produtor muito 
otimista(d) 150,00 1.075,31 -1.541,82 -5.628,49

Fonte: Elaboração da Autora
Notaa : Preço adotado do SISFLORA. 
Notab : Valor de taxa de juros adotada pelo Banco da Amazônia para os produtores rurais.
Notac : Preço valor calculado a partir do preço médio de venda da madeira mais o acréscimo do 
desvio padrão positivo e negativo e sua mediana(b,c e d). 
Notad: Preço de R$ 150,00 reais é o maior valor adotado pela venda da espécie, esse valor tem 
uma grande variação, pois de acordo com Ramos (2013) os empresários citaram esse valor 
como sendo o maior para venda da espécie, valor estabelecido pelos empresários.

Conforme pode ser verificado na Tabela 2, são gerados três cenários 

com base em três preços de mercado madeireiro de Paricá. Para o produtor 

inicial, o cenário apresentado mostra que quando o preço tem o valor R$ 83,53 

ou abaixo, a rentabilidade seria negativa, tendo que haver medidas adicionais 

como reduzir  seus  custos  de  produção ou  utilizar  uma taxa  de  juros  menor 

(investimentos)  para  que  este  produtor  se  mantenha  no  mercado.  Quando 

simulado utilizando a menor taxa de juros (0,06 aa) ainda assim esse produtor 

apresenta valores de VPL negativo respectivamente (-13.308,03) sendo inviável 

para o mesmo permanecer no mercado. Quando os maiores preços de mercado 
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são  considerados R$  130,34,  no  cenário  otimista,  também a  simulação  não 

mostra VPL positivo.

Considerando a simulação de um cenário  pessimista,  o  produtor  não 

pode se manter no mercado com a estrutura de custos atuais, somente quando 

o  preço  muito  otimista  é  utilizado,  o  cenário  apresentado  mostra  uma  alta 

rentabilidade (1.075,31) quando a taxa de juros de 0,06 %. Entretanto, se a taxa 

de juros subir para 0,08 % ao ano ou 12% ao ano, a rentabilidade do produtor 

(cenários 2 e 3) passa a apresenta VPL negativos (-1.541,82) e (-5.628,49).

Na Tabela 3, foi verificado o uso de reserva legal e o tamanho da área 

que o produtor rural pode manejar a partir dos valores percentuais que o Código 

Florestal estabelece para áreas de reserva.

Tabela 3: Uso da reserva legal pelas faixas de áreas da região Norte

Tamanho 
inicial

em
hectares

Reserva 
legal*

Hectares 
plantados dentro 
da área de RL**

Hectares 
plantados dentro 
da área de RL***

Simulação

Totais 
Plantados**** 

(2)

Totais 
Plantados***** 

(4)

Até 10 0,75 0,38 0,19 0 0

10 2,66 1,33 0,66 0 0

20 4,55 2,27 1,14 0 0

50 5,7 2,85 1,42 226.193 113.097

100 10 5,00 2,50 242.149 121.075

200 22,78 11,39 5,70 268.969 134.484

500 148,91 74,46 37,23 630.789 315.394

1000 331,76 165,88 82,94 918.314 459.157

2500 1.224,82 612,41 306,2 1.794.972 897.486

Total 1.751,18 871,99 435,99 4.081.385 2.040.692
Fonte:Elaboração da Autora, a partir dos dados do censo agropecuário (2006)
Nota*: Valor da propriedade média multiplicado pelo percentual do passivo pós-código florestal
Nota**:Supõe-se que o agricultor plante dois hectares de paricá no primeiro ciclo
Nota***:Supõe-se que o agricultor plante quatro hectares de paricá no segundo ciclo
Nota****:Simulação para  dois hectares plantados
Nota*****:Simulação para quatro hectares plantados

Ainda  com relação  à  Tabela  3  foi  feito  uma  simulação  de  quanto  o 

agricultor podia usar de área de reserva legal quando estivesse plantando dois 

ou  quatro  hectares  em  um  ciclo  produtivo.  Nessa  análise  de  simulação  foi 

verificado quanto o agricultor podia usar de área de reserva legal em um ciclo 

produtivo dentro de cada faixa de área. Observou-se que para as faixas de 50 

até  2500  hectares,  o  agricultor  pode  plantar  sempre  a  metade  na  área  de 
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reserva legal. Quando o mesmo agricultor decide plantar quatro hectares com 

espécie nativa acaba ocorrendo uma redução dentro dos hectares plantados em 

RL,  ou  seja,  no  momento  que  aumenta  o  hectare  plantado  a  reserva  legal 

diminui. Supondo-se que do total plantado que corresponde a 4.081.385 Mha 

fosse destinado 1/4 (1.020.34Mha) para o plantio de paricá para reflorestar as 

áreas degradadas teria-se uma produção ao ano 333.653 m³ de paricá. Dessa 

maneira em termos de mercado teríamos um aumento na quantidade produzida 

em consequência imediata uma redução no o preço da madeira de paricá em 

função da crescente oferta de mercado, assim como uma redução no passivo 

ambiental, pois somente com o replantio esse cenário de degradação reduziria.

4.3 O CÁLCULO DO PASSIVO AMBIENTAL DA REGIÃO NORTE

Nesta seção se analisa o passivo ambiental das mesorregiões da região 

Norte  considerando  a  estrutura  de  tamanho  das  propriedades  considerando 

nove faixas de áreas no ano de 2006. Para a análise foi feito o cálculo do uso da 

terra  de  cada  faixa  de  tamanho  considerando  as  lavouras  permanentes, 

temporárias, área plantada com forrageiras para corte,  para cultivo de flores, 

viveiros mudas, estufas de plantas e casas de vegetação, pastagens plantadas 

degradadas,  plantadas  em  boas  condições,  matas  e/ou  florestas  naturais  e 

florestas plantadas com essência, sistemas agroflorestais, terras degradadas e 

inaproveitáveis. 

Foi  considerado o tamanho da propriedade dado que a exigência de 

reserva legal varia de acordo com o tamanho da propriedade.  Considerou-se 

que as propriedades de quatro módulos fiscais são pequenas propriedades e 

propriedade  com  área  superior  a  15  módulos  fiscais  grandes  propriedades 

segundo o NCF (IBGE, 2013).

Considerando  as  faixas  de  tamanho  e  área  de  florestas  nessas 

propriedades buscou-se verificar o quanto existia de reserva legal observando a 

legislação  de  1965  e  pós  a  revisão  do  Código  Florestal  (2012). Segundo  o 

Censo Agropecuário  (IBGE,  2006),  é  possível  estimar  o  tamanho médio  das 

áreas das propriedades das mesorregiões da região Norte, a partir do tamanho 

da  área  total  e  do  número  de  estabelecimentos  e  a  área  ocupada  em 

estabelecimentos.  Com  base  nesses  cálculos  o  passivo  ambiental das 



Atas  Proceedings    |    2267

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

propriedades pré-código era de 55.535.766 milhões de hectares e pós-código 

16.486.498 milhões de hectares apresentando uma redução de 29,69% (Tabela 

5).

O passivo ambiental  por faixa de área foi  reduzida para as faixas de 

áreas  de  (0  a  200)  hectares  consideradas  pequenas  propriedades  (com até 

quatro módulos fiscais³  dentro  de seus estabelecimentos).  Para as faixas  de 

áreas de 500 a 2.500 hectares, as chamadas grandes propriedades com mais de 

quatro  módulos  fiscais,  não  existiu  alteração  no  passivo  pós-código  florestal 

(Tabela 4).

Tabela  4:  Estimativa  do  Passivo  Ambiental  da  região  Norte  pelas  faixas  de 
áreas,no ano de 2006

Faixa de 
tamanho

 (ha)

Número de 
Estabelecimento

s 
(ha)

Passivo 
Ambiental

(ha)¹

Passivo 
Pré- Código

Passivo 
Pós-Código

Até 5 126.532 361.727 -227.334 -118.979

10 45.190 623.713 -337.227 -150.114

20 104.536 3.409.729 -1.617.299 -594.381

50 79.379 5.305.278 -2.157.066 -565.483

100 48.432 5.980.190 -2.339.430 -605.373

200 23.614 7.216.412 -3.240.798 -1.075.874

500 8.472 5.819.743 -2.523.155 -2.523.155

1000 5.536 8.502.575 -3.673.254 -3.673.254

2500 2.931 18.316.393 -7.179.886 -7.179.886

Total 475.778 55.535.766 -23.295.450 -16.486.498
Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do IBGE - Censo Agropecuário- (2006)

Nota¹:  Faixas de áreas ocupadas com o código florestal  vigente com lavouras permanentes, 
temporárias, área plantada com forrageiras para corte, para cultivo de flores, viveiros mudas, 
mudas, estufas de plantas e casas de vegetação, pastagens plantadas degradadas, plantadas 
em boas condições, matas e/ ou florestas naturais e florestas plantadas com essência, sistemas 
agroflorestais terras degradadas inaproveitáveis.  Sistema Nacional  de Cadastro Rural-Índices 
Básicos de 2001(Site: www.incra.gov.br).

Em  relação  às  faixas  de  áreas  totais  há  uma  redução  no  passivo 

ambiental em termos globais. Essa redução sobre o passivo florestal é resultado 

do artigo de número 67 do atual Código Florestal que diz: “para as propriedades 

de  até  quatro  módulos  fiscais  a  reserva  legal  será  constituída  com a  área 

ocupada com a vegetação nativa”.  Assim a aplicação desse artigo reduziu o 

passivo ambiental da região Norte em 16.486.498 hectares.

Os  valores  do  passivo  ambiental  que  apresentam  reduções  no  pós-

código florestal foram às faixas de áreas de cinco até 200 hectares. Em termos 
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percentuais esses valores foram respectivamente de 32,89% (361.727 passou 

para  118.979),  24,06%  (623.713  passou  para  150.114),  17,43%  (3.409.729 

passou  para  594.381),  10,65%  (5.305.278  passou  para  565.483),  10,12% 

(5.980.190 passou para 605.373) e 14,90% (7.216.412 passou para 1.075.874). 

Ainda de acordo com a Tabela 5 verifica-se que os valores nas faixas de áreas 

de 500 a 2500 hectares não apresentam reduções com a vigência do código 

florestal,  os  valores  permaneceram  constantes,  ou  seja,  pode-se  dizer  que 

dentro dessas faixas ainda existe uma deficiência de informação para reduzir o 

passivo ambiental.

Desta  forma,  observa-se  que  com  a  revisão  do  código  florestal  as 

pequenas propriedades passaram de 7,6(Mha) para 3,1(Mha) uma redução de 

4,5 milhões de hectares e as grandes propriedades permanecem com 13(Mha) 

tanto antes e pós-revisão do Código Florestal (Gráfico 1).

Gráfico  1:  Faixas  de  áreas  antes  da  Revisão  e  Pós-  Revisão  do  Código 
Florestal
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Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do IBGE - Censo Agropecuário- (2006).

A Tabela 5,  foi  verificado a área de floresta e o valor  de área a ser 

recuperado para o pequeno e grande produtor  a  partir  dos dados do Censo 

Agropecuário  2006 e seus percentuais  segundo o Código Florestal  Brasileiro 

(CFB) para uso de áreas.
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Tabela 5: Tipo de Produtor: Área de Floresta, Valor de Área a ser Recuperado e 
Passivo Ambiental da região Norte- 2006

Produtor Área de floresta 
(%)

Valor de área a ser 
recuperado

(%)

Passivo ambiental3 

(hectares)

Pequeno
Com propriedade de 
0- 2001

56 6 -3.110.203

Grande 
Com propriedade de 
200-25002

24 56 -13.376.296

Fonte: Elaboração própria da Autora a partir de informações do IBGE (Censo Agropecuário, 2006)
Nota¹:  Para  produtor  com propriedades  de  0-200  Mha  adotou-se  o  percentual  para  fins  de 
recomposição de 50%
Nota²: Para produtor com propriedades de 200-2500 Mha adotou-se o percentual para fins de 
recomposição de 80%
Nota3: O cálculo para o valor de floresta foi feito através da soma do percentual de mata das 
mesorregiões por faixa de área (IBGE.Censo Agropecuário,2006)

Nota-se que, com o percentual de 50% o produtor pode recuperar 6% de 

área  e  ter  um passivo  ambiental  de  3.110.203  hectares.  O grande  produtor 

precisa manter 80% de sua área em floresta, mas segundo a simulação feita 

com os dados do Censo 2006, verifica-se que o mesmo apresentou um déficit 

nas propriedades de 56% em relação ao exigido de reserva Legal e um passivo 

ambiental de 13.376.296 hectares.

Segundo Soares Filho (2013) a taxa de desmatamento continua sendo a 

causa  mais  comum  sobre  o  aumento  do  passivo  ambiental  na  Amazônia 

brasileira, que deve ser combatido com políticas agrícolas sustentáveis por meio 

de uma lei que desenvolva desenvolvimento e que não fique restrita somente a 

“percentuais”  e  pagamento  de  multas,  mas  que  estabeleça  mecanismos  e 

suportes para que produtor possa recompor a área de maneira economicamente 

sustentável.

O  Bioma  amazônico  precisa  ter  seu  passivo  ambiental  restaurado 

criando  e  desenvolvendo  estratégias  que  gere  externalidades  positiva  ao 

produtor  e  a  floresta,  criação  de  pagamento  por  serviços  ambientais  e  uma 

fiscalização  mais  eficaz  com  um  uso  mais  inteligente  de  sistemas  de 

monitoramento de desmatamento, para que as grandes propriedades possam 

utilizar  e  recompor  seu  passivo  ambiental  de  maneira  economicamente 

sustentável dentro do setor agrícola (SOARES-FILHO, 2013).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, buscou-se compreender o custo de recuperação de uma 

área degradada nos estados da Amazônia Legal, a partir do estado Pará, por ser 

este estado que mais desmata no Norte e que, paradoxalmente, possui maior 

plantio de Paricá. Portanto, no contexto da questão ambiental e do cumprimento 

das  normas  presentes  na  Legislação  Ambiental  Brasileira,  por  meio  de  um 

projeto de reflorestamento com um tipo de espécie nativa, o Paricá surge como 

uma alternativa concreta.

Constatou-se que, por um lado, tem-se uma legislação ambiental  que 

possui penalização para as normas que não forem cumpridas, do outro lado, 

têm-se  os  pequenos  agricultores/empresários  que  precisam assegurar  a  sua 

reprodução socioeconômica, bem como propiciar a qualidade de vida mínima e o 

bem-estar próprio e o da sua família.

Neste  embate  entre  o  cumprimento  da  legislação  e  a  realidade  da 

agricultura, no que tange os custos, é que se estabelece um impasse que pode 

redundar em um retrocesso nas relações homem/natureza, na medida em que 

se analisa só o aspecto da produção e se desconsidera a função do homem em 

preservar as florestas.

Em  linhas  gerais,  observou-se  que  as  áreas  ocupadas  por 

estabelecimentos agropecuários da Amazônia Legal, com ênfase no Pará, objeto 

do presente estudo apresentaram crescimento positivo para os valores de matas 

naturais e redução do passivo ambiental dentro das faixas de áreas no período 

(1970-2006).

Verificou-se  que,  as  taxas  do  desmatamento  da  Amazônia  Legal  no 

período de 2000 a 2012 apresentaram reduções, nestes resultados destaca-se a 

participação da Legislação Florestal e a crescente fiscalização dentro das áreas 

da região.Ainda analisou-se as três taxas de juros a de 6% ao ano, a de 8% ao 

ano e a de 12% ao ano com o objetivo de estimar quais delas proporcionaria 

maior rentabilidade ao empresário. Adotou-se a mesma estrutura de custos para 

todas as  taxas.  Com a analise  de  projeto  verificou-se  que quando a  taxa  é 

adotada a taxa de 6% o projeto proporciona um retorno positivo nos que diz 

respeito ao VPL, ou seja, a comprovação que o investidor terá como pagar as 

parcelas  do  financiamento,  além  de  proporcionar  ao  mesmo  uma  relação 
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beneficio-custo de 1,03 no final do projeto. É importante ressaltar que essa taxa 

é a que o Banco da Amazônia (administrador de crédito de fomento, via Fundo 

Constitucional)  utiliza  para  os  projetos  de  investimentos  para  os  pequenos 

produtores rurais.

Porém,  quanto  é  adotado  a  mesma  analise,  mas  com  as  taxas 

respectivamente de 8% ao ano e 12% ao ano o projeto se tornar inviável para o 

empresário, pois com essas taxas tem-se um impacto negativo na rentabilidade 

e um aumento nos custos de produção, isso acarretará prejuízo ao empresário, 

ou seja, não é viável economicamente investir em áreas degradadas com taxas 

de juros altas.

Conforme  avaliado,  os  resultados  apontaram  que,  um  projeto  de 

reflorestamento,  constitui-se  como  um método  positivo  para  recuperar  áreas 

degradadas, essa técnica interligar o segmento ambiental na ótica de replantio e, 

como  também,  na  venda  das  árvores  plantadas  assim  como  a  geração  de 

emprego  e  renda  a  região  estudada.  Quanto  à  recuperação  de  áreas 

degradadas  na  pequena  propriedade  da  região  Norte  desenvolvido  na 

dissertação, identificou-se que, para termos a recuperação e incentivos voltados 

para  o  agricultor  plantar  é  preciso  não  somente  de  políticas  públicas  como 

também de uma taxa de juros que esteja em torno de 6% ao ano, para que 

compensem os custos iniciais e gere uma receita positiva no final do projeto, que 

no  caso  essa  receita  só  será  apresentada  quando  for  feito  o  processo  de 

extração da madeira, logo em seguida o agricultor fará a separação entre seus 

custos e o lucro advindos do processo de reflorestamento.

Em  comparação  com  estudo  sobre  impacto  da  revisão  do  código 

florestal realizados para os biomas do Brasil, o que se verifica é que a análise 

sobre a redução do passivo ambiental descritos com a pesquisa é bem próximo 

dos resultados encontrados no estudo de Soares-Filho 2013, pois os resultados 

apontam que o conflito entre as áreas a serem recompostas com o uso agrícola 

é pequeno, ou seja, no Brasil  300 Mha são ocupados pela agropecuária. Em 

termos de cálculo têm-se um total de aproximadamente 230 Mha de pastagens, 

parte  desse  total  poderia  ser  destinada  para  a  agricultura.  E  que  embora  a 

revisão do código em reduz a responsabilidade ambiental no Brasil por cerca de 

60%, mais de 20 milhões de hectares ainda são necessários para ser restaurada 

a floresta.
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Para Soares Filho (2013), o código florestal é uma permissão para os 

produtores  agrícolas  continuar  operando  dentro  de  suas  propriedades  nos 

termos  da  estabilidade  jurídica  que  são  permitidas,  porém  ele  reduziu 

gradativamente o tamanho das áreas das pequenas propriedades rurais,  fato 

comprovado  quando  analisou  as  pequenas  propriedades  da  região  Norte, 

conforme a Tabela 1.

Sendo  assim,  teríamos  mais  produtores  buscando  recuperar  áreas 

degradadas,  a  demanda  pelo  produto  se  tornaria  crescente  e  os  preços 

apresentariam comportamentos estáveis dentro da cadeia produtiva.

Ao  finalizar  esta  pesquisa,  tomou-se  consciência  que  a  questão 

ambiental  e a produção de um produto final, é uma discussão mais ampla e 

complexa,  que  carece  de  estudos  e  debates  aprofundados  para  que  a 

sustentabilidade  possa  ser  realmente  alcançada.  Espera-se  que  o  debate 

proposto  neste  trabalho  possa  contribuir  para  a  discussão  sobre  as  áreas 

degradadas e a  legislação ambiental  promovendo o desenvolvimento  rural  e 

sustentável da região.
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar as características e evolução da produção de 
açaí no estado do Pará em anos recentes, além de avaliar o fomento à esta atividade 
concedido por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte-FNO. A 
construção da amostra se dará através de dados secundários extraídos de fontes 
oficiais do governo brasileiro, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-IBGE, Banco da Amazônia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior-MDIC, Secretaria de Agricultura do estado do Pará, entre outros. 
Após isso, se procederá a análise descritiva dos dados referentes a evolução dos 
preços, quantidade produzida, quantidade exportada e montante de recursos 
financiados. Com relação ao local de estudo, a escolha do estado do Pará se deu pelo 
fato de este ser o maior produtor brasileiro deste bem respondendo, em 2014, de 
acordo com o IBGE, por 55,4% de toda a produção nacional. Além disso, a maior 
parte da produção de açaí provém de áreas de várzea sendo, assim, uma importante 
fonte de renda para as populações tradicionais locais (ribeirinhas) e uma alternativa 
para a exploração dos recursos naturais de forma sustentável. Porém, pelo fato de a 
produção advir, em sua maioria, do extrativismo vegetal, a produção do fruto tem 
crescido de forma lenta, o que não tem acompanhado a crescente demanda, tanto do 
mercado interno quanto externo. Nesse sentido, como resultados do artigo espera-se 
que os preços pagos por tonelada de açaí tenham crescido muito além da quantidade 
produzida, o que, em tese, elevaria a procura por financiamento para a expansão da 
produção. Por fim, o trabalho estará estruturado em cinco partes: introdução, 
metodologia, contextualização (mercados nacional, regional e local), análise dos 
resultados e as considerações finais. 
Palavras-chaves: Açaí, Pará, FNO, agricultura, extrativismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção e cultivo do açaí vêm despertando grandes interesses por conta de seu 

potencial produtivo e por ter se tornado uma importante fonte de renda e emprego, sendo 

comercializado no mercado nacional e internacional. Além do aproveitamento da 

oportunidade para atingirem outras faixas de mercado e também consumidores diversos, 

as tendências de consumo mundial se combinam aos produtos derivados de frutas, como 

polpas, sucos, néctares, geleias, doces etc. Um caso é a agroindústria do Açaí, no Estado 

do Pará (SILVA et al., 2005).  

Com a expansão do consumo mundial da polpa de açaí, ocorreu um crescente interesse 

pela produção dos frutos, tanto por parte das populações ribeirinhas quanto pelas 

indústrias processadoras. Por conta disso, o modelo agroextrativista está sendo 

consolidado como economicamente rentável, ambientalmente correto e culturalmente 

aceito pelas populações.  É o produto principal da fruticultura paraense, uma vez que 

ocupa mais de 25 mil pessoas, em empregos diretos e indiretos, somente na cidade de 

Belém, e responde por 70% da fonte de renda da população ribeirinha, chegando a superar 

o preço dos demais produtos (SOUZA; BAHIA, 2010). 

A Região Norte reúne condições favoráveis para o desenvolvimento das agroindústrias 

de frutas, principalmente do açaí, pois além de ser própria da região, o solo e o clima 

permitem a exploração desta fruta típica de áreas tropicais (SILVA, 2006). Ressalta-se, 

ainda, que o plantio de açaizeiro em terra firme apresenta excelente alternativa para a 

recuperação de áreas desmatadas, como também para reduzir a pressão sobre o 

ecossistema de várzea que é mais frágil.  

Mediante o exposto e considerando a potencialidade do Estado do Pará para a produção 

de açaí e sua importância para a economia paraense, este estudo visa analisar o mercado 

desse produto, bem como analisar se os preços pagos por tonelada de açaí cresceram além 

da quantidade produzida, elevando a procura por financiamento para a expansão da 

produção, através do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estado do Pará possui um vasto território inundável, as chamadas matas de várzea ou igapó, 

ideais para a atividade extrativista do açaí e, ainda, apresenta grande potencial para o aumento 

desta cultura, especialmente, em terra firme sob irrigação em áreas degradadas. A produção 

estadual, em 2014, representou cerca de 55,4% do total produzido no país, uma queda de 

representatividade quando comparado ao ano 2000 que foi de 92,5%, contudo, continua sendo 

o maior produtor nacional desse bem. 

 

2.2 FONTE DE DADOS E INSTRUMENTAL ANALÍTICO 

 

Os dados referentes à quantidade produzida e valor bruto da produção foram obtidos através 

do banco de dados Sistema IBGE de Reprodução Automática - SIDRA-IBGE e da Secretaria 

de Agricultura do estado do Pará - SAGRI, assim como dados sobre o fomento da atividade 

do açaí, através do Fundo Constitucional do Norte – FNO, foram obtidos junto ao Banco da 

Amazônia. 

Os dados extraídos foram tabulados e utilizou-se uma estatística descritiva para se analisar a 

evolução do produto e financiamento de 2000 a 2014, bem como a análise da dinâmica de 

mercado. Os preços foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna – IGP-DI, conforme HOFFMANN (2006). 

  

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 MERCADO NACIONAL 

A produção nacional de frutos da palmeira de açaí (extrativista), em 2014, conforme 

tabela 1, totalizou 198,15 toneladas, ou seja, aumento de 61,47% em relação ao ano de 

2010. O crescimento mais expressivo, em termos de quantidade, ocorreu no estado do 

Amazonas com 66.642 toneladas em 2014 (ainda que tenha chegado a 71.783 toneladas 

em 2013), contra 3.256 toneladas em 2010. 

Comparando-se a quantidade produzida de açaí no Brasil e na Região Norte, verifica-se 

por meio da Tabela 2, que a Região Norte participa com mais de 90% da produção 

nacional, mostrando a importância da região para a produção nacional de açaí. O outro 
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estado que completa a produção nacional é o Maranhão, já que a Bahia deixou de ter 

dados oficiais a partir de 2012, segundo o IBGE (2016). 

 

tabela 1. Produção extrativa de frutos de açaí, em toneladas, no período de 2000 a 2014. 

Ano Brasil Região Norte 
Participação Percentual 

Norte 

2000 121.800 115.864 95,13 

2001 123.135 116.927 94,96 

2002 131.958 125.726 95,28 

2003 144.531 138.158 95,59 

2004 101.041 93.804 92,84 

2005 104.874 95.494 91,06 

2006 101.341 91.899 90,68 

2007 108.033 97.632 90,37 

2008 120.890 111.449 92,19 

2009 115.947 106.296 91,68 

2010 124.421 113.331 91,09 

2011 215.381 203.112 94,30 

2012 199.116 186.676 93,75 

2013 202.216 189.379 93,65 

2014 198.149 184.253 92,99 
      Fonte: IBGE, 2016 

 

Conforme pode ser visualizado no gráfico 1, o Estado do Pará foi o responsável pela 

produção de 109.759 toneladas de açaí, provenientes da produção extrativa, no ano de 

2014, o equivalente a mais de 55% da produção nacional sendo, também, o maior 

consumidor. Figurou, em segundo lugar, naquele ano, o estado do Amazonas, 

representando 34% da produção nacional. 
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gráfico 1. Participação percentual dos Estados Produtores de Açaí, 2014.

 
      Fonte: elaborado a partir de dados do IBGE, 2016. 

 

O gráfico 2, abaixo, apresenta a oferta de fruto de açaí no período de 2000 a 2013, onde 

a partir desses dados, calculou-se a projeção da oferta de açaí até o ano de 2024. Nesse 

sentido, verificou-se que há uma tendência ao crescimento da oferta futura, sendo que 

referido crescimento se dá a uma taxa de 3,98% ao ano. Em 2000 a oferta do fruto do açaí 

no Brasil era de 121.800 toneladas e até 2024, estima-se uma oferta de 310.536 toneladas, 

ou seja, a tendência é que a oferta mais do que duplique num horizonte de 25 anos. 

Colabora para a concretização dessas estimativas, a elevada pressão da demanda sobre o 

produto, principalmente, do mercado internacional. 

gráfico 2. Oferta e projeção do fruto de açaí no Brasil no período de 2000 a 2024. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados do IBGE, 2015 
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A tabela 2, abaixo, apresenta o destino da polpa de açaí comercializada no Brasil, 

verificando-se que os maiores importadores são os Estados de São Paulo (29,88%), Rio 

de Janeiro (28,06%) e Minas Gerais (18,37%). Esses três Estados concentram mais de ¾ 

da quantidade exportada. 

 

tabela 2. Quantidade de polpa de açaí vendida por Estado de destino, 2014 (t). 

Destino Quantidade (ton) % 

São Paulo 14.975 29,88 

Rio de Janeiro 14.062 28,06 

Minas Gerais  9.207 18,37 

Distrito Federal  2.816   5,62 

Espírito Santo  1.688   3,37 

Ceará   1.668   3,33 

Goiás  1.239   2,47 

Bahia     934   1,86 

Rio Grande do Norte     592   1,18 

Outros    2.936   5,86 

Total 50.117 100,00 
Fonte: SEFA apud Tavares & Homma. Observatorio De La Economia Latino Americana, 2015 

  

.  

3.2 MERCADO REGIONAL 

A produção regional do açaí é de fundamental importância, especialmente, para as 

economias dos Estados do Pará, Amapá e Amazonas, pois responde pela sustentação 

econômica das populações ribeirinhas. Tem-se estimado que as atividades de extração, 

transporte, comercialização e industrialização de frutos do palmito de açaizeiro são 

responsáveis pela geração de 25 mil empregos diretos e geram anualmente mais de R$ 40 

milhões em receitas (NOGUEIRA et al., 2006). 

Os grandes interesses pela cultura e por esses recursos, fizeram com que a área manejada 

e de cultivo passasse de 9.223 hectares, em 1996, para 91.426 hectares, em 2012, tanto 

para produção de frutos como para extração de palmito, atendendo mais de 5 mil 
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produtores, dos quais 92,1% são do Estado do Pará. O forte crescimento do mercado de 

fruto de açaí tem sido o indutor dessa expansão. 

A Tabela 3 mostra que a área colhida de Açaí no ano de 2006 foi de 49.283 ha, sendo que 

o Pará participou com 47.443 ha, representando 96,3 % desse total. A área plantada de 

açaí no Brasil, em 2006, segundo a metodologia do IBGE, foi de 81.067 ha, sendo 74.719 

hectares no Estado do Pará. Nota-se que a diferença entre a área plantada e a área colhida, 

em 2006, equivale a 64,5% e 57,5%, respectivamente, da área colhida no Brasil e no Pará. 

Dados da SAGRI (2013) mostram que a produção no estado do Pará chegou a 851.829 

toneladas de açaí explorado em uma área de quase 92.000 hectares. 

 

tabela 3. Área plantada e colhida de Açaí, Quantidade produzida e Valor da produção 

na Região Norte e Região Metropolitana de Belém no período de 2003 a 2012. 

 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

 

3.3 MERCADO PARAENSE 

 

Atualmente, a economia paraense vem se fortalecendo cada vez mais com a 

comercialização do açaí, que possui como público alvo os consumidores que vão desde a 

alta classe social aos de menor poder aquisitivo. 

No mapa 1 é possível visualizar as regiões do Pará com maior incidência de produção de 

açaí, destacando-se as Mesorregiões do Nordeste Paraense e Ilha do Marajó, com 

produção entre 72.001 e 212.500 toneladas do fruto.  

 

Região Norte RMB Região Norte RMB Região Norte RMB Região Norte RMB

2003 18.479 2.910 18.479 2.910 257.282 36.854 105.188.980 15.042.300
2004 26.671 2.920 26.671 2.920 363.428 36.854 168.119.360 15.077.820
2005 34.203 3.370 34.203 3.370 415.921 42.804 376.995.720 33.298.520
2006 49.455 3.780 49.455 3.780 472.040 48.684 400.202.044 38.497.500
2007 51.722 3.780 51.545 3.780 497.591 48.484 488.486.807 42.433.500
2008 59.202 4.034 59.202 4.034 581.290 52.289 783.487.513 59.407.200
2009 61.814 5.284 61.814 5.284 604.805 61.006 698.880.503 69.813.000
2010 77.637 9.420 77.637 9.420 706.548 90.798 746.377.290 104.519.400
2011 80.092 9.705 80.092 9.705 742.484 111.340 1.123.502.138 157.816.480
2012 91.426 10.640 91.426 10.640 817.246 121.890 1.159.738.291 157.222.875

Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Quantidade Produzida (ton) Valor da Produção (R$ 1,00)
Ano
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mapa 1 – Áreas de ocorrência de produção de açaí no Estado do Pará – 2011. 

 
Fonte: IDESP, 2011. 

 

Já a Tabela 4 mostra que o estado do Pará perdeu grande participação na produção de açaí 

da Região Norte do Brasil a partir de 2011, caindo de 94,03% da produção regional no 

ano de 2010, para 59,57% no ano de 2013.  Essa queda se deu ao aumento da produção 

de outros estados, principalmente, o estado do Amazonas. 
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tabela 4. Produção Regional e do Estado do Pará de açaí (t) no período de 2000 a 2014. 

Ano Região Norte Pará 
Participação Percentual 

Norte 

2000 115.864 112.676 97,25 

2001 116.927 113.744 97,28 

2002 125.726 122.322 97,29 

2003 138.158 134.840 97,60 

2004 93.804 90.512 96,49 

2005 95.494 92.088 96,43 

2006 91.899 88.547 96,35 

2007 97.632 93.783 96,06 

2008 111.449 107.028 96,03 

2009 106.296 101.375 95,37 

2010 113.331 106.562 94,03 

2011 203.112 109.345 53,83 

2012 186.676 110.937 59,43 

2013 189.379 111.073 58,65 

2014 184.253 109.759 59,57 
Fonte: IBGE, 2016 

 

Na Tabela 5 é possível observar os vinte principais municípios produtores de 

açaí no estado do Pará. Juntos, esses municípios são responsáveis por quase 93% da 

produção estadual. Entre essas cidades apontadas, Barcarena, Cachoeira do Arari, Igarapé 

Miri e Ponta de Pedras tiveram queda na sua produção entre o período analisado. 
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tabela 5. Principais municípios produtores de açaí no estado do Pará, em 2000 e 2014. 

Municípios 
Produção (Ton) Crescimento 

Percentual (%) 2000 2014 

Afuá - PA 2.585 6.125 136,9 

Anajás - PA 290 990 241 

Barcarena - PA 4.100 1.700 -58,5 

Breves - PA 220 1.100 400 

Cachoeira do Arari - PA 3.010 1.987 -34 

Curralinho - PA 350 970 177 

Igarapé-Miri - PA 9.000 4.700 -47,7 

Inhangapi - PA 222 6.200 2692 

Irituia - PA 21 760 3519 

Limoeiro do Ajuru - PA 15.254 26.500 73,7 

Magalhães Barata - PA 0 3.000 - 

Marapanim - PA 50 1.820 3540 

Mocajuba - PA 4.209 6.600 56,8 

Muaná - PA 5.650 6.905 22,2 

Oeiras do Pará - PA 2.845 12.000 321,7 

Ponta de Pedras - PA 10.600 6.158 -41,9 

São Domingos do Capim – 

PA 

198 2.850 13,4 

São Miguel do Guamá - PA 1.603 4.280 167 

São Sebastião da Boa Vista 

– PA 

4.100 5.891 19,3 

Tucuruí - PA 21 700 3233 
     Fonte: IBGE, 2016 

 

Segundo dados da SAGRI/PA (2013), no ano de 2011, as vendas para o mercado externo 

da polpa de açaí atingiram o montante de US$ 20,2 milhões. É possível observar que as 

exportações tiveram uma alta até o ano de 2009, seguindo de uma queda no ano seguinte, 

provavelmente devido às crises que atingiram os EUA e os países europeus. Porém, a 

exportações voltaram a crescer no ano de 2011, mostrando que o produto está tendo uma 
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boa aceitação no mercado internacional, mesmo em um período de recessão econômica 

nos países importadores (gráfico 3).  

 

gráfico 3. Evolução das Exportações de Açaí do Pará no período de 2002 a 2011.

 
   Fonte: SAGRI, 2013 

 

No Estado do Pará, segundo estimativas da SAGRI/PA (2013), a venda do açaí ocorre da 

seguinte forma: do total da produção, 20% é consumida na área rural, 40% na área 

metropolitana de Belém e 30% exportado para o mercado nacional, especialmente Rio de 

Janeiro e São Paulo. Apesar da fama internacional somente 10% são exportados para 

outros Países, sendo que destes, 79% são para os EUA e 14% para o Japão, restando 7% 

que tem como destino outros países. Ressalta-se que ainda é pouco o montante de açaí 

exportado demonstrando dessa forma possibilidade de expansão maior no mercado 

internacional. 
 

4. RESULTADOS 

 

A produção paraense de açaí, por ter sua base de produção sustentada pelo extrativismo, 

não apresentou grandes variações de produção desde o ano 2000, porém, como a demanda 

pelo bem tem aumentado verifica-se, na Tabela 6, que o preço médio por tonelada de açaí, 

já descontada a inflação do período, cresceu de uma média de quase R$ 170,00 por 

tonelada, em 2000, para R$ 2.637,46, em 2014. 
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tabela 6 – Quantidade produzida, valor e preço médio (R$/ton) da produção do açaí no 

estado do Pará em anos selecionados. 

Ano Quantidade 
(ton) 

Valor (mil R$) Preço médio 
(R$/ton) 

2000 112.676 56.265 170,48 
2005 92.088 76.032 502,66 
2010 106.562 145.384 1.061,35 
2014 109.759 289.485 2.637,46 

           Fonte: elaborado a partir de dados do IBGE, 2016. 

 

Da mesma forma, conforme a Tabela 7 demonstra, o valor da polpa de açaí exportada 

pelo estado do Pará e o preço médio do produto quadruplicaram em uma década, 

evidenciando o poder de expansão que os produtos derivados do açaí têm perante o 

mercado consumidor localizado dentro e fora do país. 

 

tabela 7. Quantidade e valor de polpa de açaí exportada pelo Estado do Pará no período 

de 2002 a 2014 

Ano Quantidade (kg) Valor (US$) Preço médio (US$/kg) 

2002 1.136.506 1.037.740 0,91 

2005 5.657.530 5.487.920 0,97 

2010 6.685.132 18.611.217 2,78 

2014 5.462.534 22.523.801 4,12 
           Fonte: SANTANA et al (2012); MDIC 2012 – 2014 apud Tavares & Homma, 2015. 

 

Ainda, o Gráfico 4 apresenta a evolução da quantidade e projeção de polpa de açaí 

exportada pelo Estado do Pará no período de 2002 a 2024, demonstrando que as 

exportações crescem a uma taxa de 13,98% ao ano, sendo que, em 2014, o valor das 

exportações foi de US$ 5.462.534 e mantendo-se essa taxa de crescimento para os 

próximos 10 anos, estima-se que o valor das exportações de polpa de açaí, pelo Estado 

do Pará, alcance a cifra de US$ 20.220.975,00. 
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gráfico 4. Quantidade atual e projetada de polpa de açaí exportada pelo Estado do Pará: 

2002 a 2024 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de SANTANA et Al. (2012); MDIC 2012 – 2014 Apud 

Tavares & Homma, 2015   

 

É importante destacar, que o ciclo da cadeia produtiva do açaí movimenta-se a partir dos 

extrativistas ribeirinhos, incluindo apanhador, carregador, barqueiro, associações e 

maquineiro (batedores de açaí), cooperativas, agroindústrias de transformação, atacadista, 

varejista, exportadores e consumidores (URINI, 2013). 

Porém, não existe um padrão de comercialização para o açaí, pois em alguns municípios 

a produção é vendida para agentes da cadeia que possuem condições de transportá-la até 

os centros de comercialização (URINI, 2013). Não há qualquer política que regulamente 

a comercialização ou a exploração da espécie ou que garanta a obtenção de um preço 

mínimo e justo por parte do produtor e promova a conservação do recurso em longo prazo. 

Os extrativistas e a própria planta são os menos beneficiados (VEDOVETO, 2012). 

Nesse sentido, o aumento de preços pagos pelo açaí nos últimos anos não foi sentido de 

forma tão forte pelo produtor (extrativista ribeirinho). De acordo com dados da CONAB 

(2016), de 2011 a 2014, em termo reais, o preço médio pago pelo quilo do açaí ao produtor 

rural chegou cresceu apenas 4,9%, passando de uma média R$ 1,70/Kg ao longo de 2011 

para R$ 1,80/Kg, em 2014. 

Ainda assim, como o visto na A Tabela 8, o financiamento médio para o estado do Pará 

entre 2000 a 2014 atingiu R$ 16,06 milhões, com uma média de 35 municípios dos 144 

existentes no Estado. A média, de hectares, com o açaí foi de 4.243,48. Mas, o importante, 

 -
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é que neste período a taxa de crescimento do financiamento foi de 19,51% a.a., com 

significância estatística de 1% de probabilidade de erro. Percebe-se ainda que o 

financiamento para esta atividade foi destinado para pequenos agricultores, uma vez que 

a média do valor de contrato por hectare não é superior a R$ 5.500,00, bem como o 

número de contrato por ano ser bem grande frente ao valor financiado. 

 

tabela 8 – Financiamento do FNO para a produção de ação no estado do Pará de 2000 a 

2014. 
Ano Municípios Nr. Contratos Hectares Valor real Cont/Médio (R$) 
2000 25 802 3.494 3.899.279,96 4.861,95 

2001 21 721 1.658 4.561.019,01 6.325,96 
2002 22 524 2.233 4.908.547,69 9.367,46 
2003 14 276 1.079 2.103.554,05 7.621,57 
2004 26 2.261 5.303 9.442.329,30 4.176,17 
2005 20 696 1.795 4.006.837,60 5.756,95 
2006 35 2.247 7.534 16.852.207,16 7.499,87 
2007 36 3.865 8.479 15.580.816,76 4.031,26 
2008 42 4.065 14.210 25.887.481,96 6.368,38 

2009 32 1.395 4.396 8.005.015,25 5.738,36 
2010 50 10.407 2.652 25.756.270,49 2.474,78 
2011 47 5.631 1.834 12.395.598,31 2.201,38 
2012 51 8.982 2.624 29.456.768,18 3.279,57 
2013 51 10.788 3.051 34.049.450,91 3.156,23 

2014 61 13.154 3.315 43.999.032,77 3.344,98 
TOTAL 533 65.814 63.657 240.904.209,40 5.095,92 
Média 35,53 4.387,60 4.243,80 16.060.280,63 5.080,33 

Desv.pad 14,20 4.366,28 3.482,48 12.933.255,64 2.100,89 
TGC(%) 19,51% 

teste t 5,809 
Nível estatítico 1% 

Fonte: elaborado a partir de dados primários fornecidos pelo Banco da Amazônia, 2016. 

 

Por fim, confirma-se a hipótese sugerida de que o os preços pagos por tonelada de açaí 

cresceram muito além da quantidade produzida. De acordo com o IBGE (2016), o preço 

pago por tonelada subiu mais de 4 vezes, em termos nominais, de 2000 a 2014. Já em 

termos reais (descontada a inflação), a elevação foi 14,5 vezes superior. Enquanto isso, a 

produção paraense de açaí ficou estagnada por volta das 110 mil toneladas nos 14 anos 

estudados. Com a alta demanda, o financiamento, através do FNO, para esta atividade, 
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teve forte alta desde 2000, porém, com o acesso limitado ao Fundo, visto que o valor 

médio dos contratos é pequeno e, ainda, considerando que grande parte da produção de 

açaí provém do extrativismo, não houve fato que ligasse o aumento dos recursos aplicados 

ao aumento da referida produção.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção de açaí é muito importante para a economia da região norte brasileira, 

especialmente, para o estado do Pará visto que esta foi responsável por, 

aproximadamente, 60% do produzido a nível regional, gerando recursos da ordem de R$ 

289 milhões para a economia estadual. Mais do que uma importante atividade agrícola, o 

açaí é uma importante fonte de renda para as populações tradicionais locais (extrativistas 

e ribeirinhos) e uma alternativa para a exploração dos recursos naturais de forma 

sustentável. 

O produto, também, tem ganhado cada vez mais o mercado internacional. Estima-se que 

de toda a produção nacional, 10% é enviada para fora do país, principalmente, para os 

Estados Unidos e Japão, para onde são destinados 93% de tudo o que é exportado. E, se 

for mantida a taxa de crescimento observada no período analisado, em 2024, as 

exportações de polpa deste bem podem gerar mais de U$$ 20 milhões em divisas. 

Nesse sentido, devido à alta demanda pelo produto tanto no mercado nacional, quanto 

internacional e a estagnação da produção no mercado paraense, que oscilou por volta das 

110 mil toneladas desde 2000, os preços pagos por tonelada de açaí cresceram além da 

quantidade produzida, o que em termos reais, representa uma alta de mais 1.000% no 

mesmo período. A alta demanda também pressionou o financiamento da atividade através 

do FNO, no entanto, não se verificou um aumento da produção em virtude do aumento 

nos montantes financiados. 

Portanto, faz-se necessário maiores investimentos na cadeia do açaí com o intuito de 

aumentar a produção e, sobretudo, a produtividade. Porém, o investimento deve ser de 

ponta a ponta, beneficiando não apenas o vendedor final/exportador, mas, também, o 

pequeno produtor rural. 
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This study aims to analyze the participation of traditional family farmers in Dourados, 
Mato Grosso do Sul, located in the Midwest region of Brazil, in food production and 
income generation, especially the influence of agricultural credit. The research methods 
base on descriptive and explanatory research conducted from data obtained through 
field research, in partnership with the Agency of Agricultural Development and Rural 
Extension - AGRAER, from Dourados. Questionnaires were managed to a sample of 
182 traditional farmers of the municipality. Among the main results, it is emphasized 
that properties range from 1 to 100 hectares, with an average of 14.76 hectares. The 
research also showed that cattle is losing a growing space for agriculture, and in 64% of 
the farms livestock activities are not carried out. In regards to the agricultural 
production, corn and soybean cultivation stood out strongly. Fruits and vegetables come 
next (24%), most of which are delivered especially to public programs (PAA and 
PNAE). As regards these farmers’ source of income, there is an integrated injection of 
funds obtained through the property production systems and incomes externally from it, 
mostly the income generated by Social Security, which comes to confirm the existence 
of a portion of elderly people in rural areas. Finally, it was found that farmers who 
received agricultural credit, and do not get income externally from property, have higher 
yields than those farmers who have external income. In this context, public policies are 
essential to the permanence of the farmer in the field and to boost rural development. 
Key words: Family farming. Food security. Rural development.  

 

Agricultura familiar e a produção de alimentos: uma análise no município de 

Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil 

O presente estudo visa analisar a participação dos agricultores familiares tradicionais de 
Dourados em Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil, na produção de 
                                                
1 Este artigo é parte dos resultados da dissertação de Mestrado. 
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alimentos e geração de renda, com destaque para a influência do crédito agrícola. Os 
métodos de investigação se baseam em pesquisa descritiva e explicativa, a partir de 
dados obtidos por meio de pesquisa de campo, em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER, de Dourados. Os questionários 
foram aplicados a uma amostra de 182 agricultores familiares tradicionais do município. 
Dentre os principais resultados encontrados, destaca-se que o tamanho das propriedades 
varia entre 1 a 100 hectares, com uma média de 14,76 hectares. A pesquisa também 
demonstrou que a pecuária está perdendo um espaço cada vez maior para a agricultura, 
sendo que, em 64% das propriedades, atividades de pecuária não são realizadas. Em 
relação a produção agrícola, o cultivo do milho e da soja se destacou fortemente. Em 
seguida destacam-se os hortifruti (24%), sendo que estes produtos são entregues 
principalmente a programas públicos (PAA e PNAE). No que se refere à fonte de renda 
desses agricultores, destaca-se um aporte integrado de recursos obtidos através de 
sistemas de produção da propriedade e rendimentos externos a ela, com destaque para a 
renda advinda da Previdência Social, o que vem a confirmar a existência de uma parcela 
de pessoas com idade mais avançada no meio rural. Por fim, constatou-se que os 
agricultores que receberam crédito agrícola, e não obtém renda externa a propriedade, 
possuem rendimentos maiores que aqueles agricultores que possuem renda externa. 
Neste contexto, as políticas públicas são imprescindíveis para a permanência do homem 
no campo e para alavancar o desenvolvimento rural. 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Segurança alimentar. Desenvolvimento rural.  
 

1 INTRODUÇÃO 

O aumento da renda média per capita em função do crescimento populacional 

está ocasionando uma maior demanda por alimentos, particularmente nos países em 

desenvolvimento (Freitas, 2014). Segundo dados publicados pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations ─ FAO (2009a), em 2050 haverá 9 (nove) bilhões 

de pessoas e, para atender essa demanda, a Comissão Europeia (2014) destaca que o 

aumento da produção de alimentos deverá ser de 70%. 

A título de esclarecimento, agricultores familiares, neste trabalho, são aqueles 

que atendem os requisitos da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que no seu 

artigo 3º destaca algumas características primordiais: (i) não possuir área maior do que 

4 (quatro) módulos fiscais; (ii) a mão de obra utilizada nas atividades econômicas ser 

predominantemente familiar e (iii) o maior percentual da renda ser obtida das atividades 

econômicas do estabelecimento (Brasil, 2014). Como agricultura familiar tradicional 

entende-se, neste estudo, os agricultores enquadrados na Lei Federal 11.326, de 24 de 

julho de 2006, não pertencentes a Assentamentos Rurais da Reforma Agrária. 
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Com base na preocupação em produzir mais alimentos, a FAO (2014b) destaca 

que o segmento da agricultura familiar é de suma importância. Pois, além de 

proporcionar meios para garantir a soberania alimentar, gera empregos agrícolas, reduz 

à pobreza, conserva a biodiversidade e mantém as tradições culturais. 

No entanto, alguns desafios são enfrentados por eles, como a falta de recursos 

financeiros. Onde o crédito é visto como elemento essencial no processo de 

desenvolvimento, pois possibilita o financiamento de inovações produtivas. Diante 

disso, as políticas públicas se fazem necessária para desenvolver e fortalecer o produtor 

no meio rural, tanto a política de custeio agrícola como a política de inserção de sua 

produção (Pereira & Nascimento, 2014). 

A política pública de custeio agrícola voltada para agricultores familiares foi 

criada a partir da década de 1990, definida como Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – PRONAF, sendo essa uma política pública que objetiva 

atingir o desenvolvimento rural (Aquino & Schneider, 2011). Para a agricultura 

familiar, o crédito agrícola é crucial na busca por desenvolvimento e justiça social 

(Pereira & Nascimento, 2014). 

Nesse contexto, o PRONAF tem o objetivo de possibilitar a introdução e o uso 

de tecnologias modernas no setor agrícola e pecuário, como a principal fonte de 

recursos financeiros, seja para custeio de safra ou para atividade agroindustrial, 

contribuindo para a melhoria dos aspectos econômicos e sociais das famílias (MDA, 

2015). 

Diante deste cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2014 

como “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, promovendo a divulgação, o 

desenvolvimento e o fortalecimento político do tema em todo o mundo (FAO, 2014c). 

Destaca-se então a importância e a participação que a agricultora familiar tem em 

alavancar a soberania alimentar do planeta. A partir dessas considerações, objetiva-se, 

com este trabalho, analisar a participação dos agricultores familiares tradicionais de 

Dourados em Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil, na produção de 

alimentos e geração de renda, com destaque para a influência do crédito agrícola. 
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2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como método misto, possuindo abordagem 

descritiva e explicativa, com a utilização de uma pesquisa de campo para a obtenção dos 

dados. 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi realizada em parceria com a 

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER, de Dourados. 

Utilizou-se um questionário aplicado pelos servidores da AGRAER a uma amostra 

populacional de agricultores familiares tradicionais, cujos selecionados fazem parte da 

Chamada Pública da Sustentabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA.  

O questionário foi aplicado a 182 agricultores familiares possuidores da 

Declaração Anual do Produtor Rural – DAP2. Para calcular o tamanho da amostra, é 

necessário usar algum método estatístico. Nesse sentido, foi utilizada a fórmula de 

amostragem sistemática apresentada por Barbetta (1994), sendo: 

 

 

                                n0 =  1                 n = N . n0 

                                        E0
2                      N + n0 

 

Onde:  

N – tamanho (número de elementos) da população,  

n – tamanho (número de elementos) da amostra, 

n0 – uma primeira aproximação do tamanho da amostra, 

E0 - erro amostral tolerável. 

  

                                                
2 DAP significa Declaração Anual do Produtor Rural, é utilizada como instrumento de identificação do 
agricultor familiar para acessar políticas públicas, como por exemplo, o Programa Nacional de 
Fortalecimento a Agricultura Familiar – PRONAF. Para obtê-la, o agricultor (a) familiar e seu cônjuge (se 
possuir) deverão dirigir-se a um órgão ou entidade credenciada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA (Fataep, 2016). 
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Para realizar o cálculo estatístico, foi considerada uma população de 2.207 

agricultores familiares tradicionais (Dados disponibilizados pela AGRAER). O valor do 

erro amostral utilizado para esse cálculo foi de 8,20%, constituindo uma amostra de 

139. 

Após a análise do cálculo, fica visível que a amostra selecionada de 182 

agricultores é bastante representativa. Os dados obtidos a partir dos questionários 

aplicados foram tabulados e processados eletronicamente utilizando-se o programa 

estatístico SPSS (versão 21). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se analisar através da presente pesquisa, que na região de Dourados/MS, 

até março de 2015, haviam 2.626 agricultores familiares possuidores da DAP. Dessa 

quantidade de agricultores, 84,00% são agricultores familiares tradicionais.  

Em relação ao contexto demográfico, a média de moradores por propriedade é 

de 3 (três), sendo 1 (um) morador o mínimo e 7 (sete) o número máximo de pessoas 

residentes na propriedade. 

Como na maioria das propriedades rurais no Brasil, as propriedades analisadas 

situam-se longe da cidade e, identificou-se que a distância dessas propriedades até o 

município de Dourados variam entre 2 até 75 quilômetros. Sendo que o maior 

percentual (58,01%) dos respondentes moram entre 21 até 40 km da cidade. O segundo 

maior percentual (21,80%) responderam que moram até 20 km da cidade e, 15,00% 

entre 41 km até 60 km e, 5,10% moram entre 61 km até 80 km da cidade. 

Já com relação ao tamanho (ha) das propriedades, elas variam de 1 hectare até 

72,82 hectares, sendo que 71,90% possuem entre 1 hectare até 10 hectares. Merece 

destaque que a maioria das propriedades possuem uma pequena quantidade de terras 

(ha), o que já foi apontado em diversos estudos (Almeida & Kudlavicz, 2011; Sangalli 

& Schlindwein, 2013). E, esse fato certamente influencia no desempenho do 

desenvolvimento agropecuário da propriedade.  
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Com relação à análise das principais atividades pecuárias, a maioria (63,74%) 

dos entrevistados destacou que não possui animais na propriedade. Com relação ao dado 

do Censo Agropecuário de 2006, a produtividade do gado bovino, comparado ao ano de 

1996, teve um acréscimo de 3,17%, no entanto, quando comparado ao volume de 

produção de lavoura temporária, percebe-se que o estado de Mato Grosso do Sul deixou 

de ser, no período em análise, a terra do boi gordo para ser a terra da soja (Almeida & 

Kudlavicz, 2011).   

A terra é sinônimo de vida e trabalho e, sem dúvida, os agricultores familiares 

vêm trabalhando continuamente para conquistarem vida digna no meio rural. A partir 

das espécies vegetais cultivadas, os agricultores familiares buscam diferentes 

estratégias, como a diversificação, para a melhoria da geração de renda (Almeida & 

Kudlavicz, 2011). 

Além de diversificar a produção, para auferir maior rendimento, os agricultores 

familiares tradicionais desenvolvem atividades fora da propriedade. Com base nas 

atividades desenvolvidas dentro das propriedades rurais, a Tabela 1 apresenta os 

principais produtos e culturas praticados pelos agricultores pesquisados.  

Os dados da Tabela 1 deixam claro que, apesar de os agricultores familiares 

cultivarem uma variedade de produtos, o milho e a soja destacam-se como os cultivos 

mais importantes. Assim, 69,23% dos pesquisados apontaram cultivar milho em sua 

propriedade, 62,09% cultivam soja, 19,23% ─ mandioca, 16,48% ─ horta, 14,84% 

produzem leite e 1,10% não possuem culturas agrícolas. Importante é mencionar que os 

produtores tanto comercializam como consomem os produtos cultivados na 

propriedade.  
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Tabela 1. Principais produtos e culturas desenvolvidas nas propriedades dos 
agricultores familiares tradicionais de Dourados-MS.  

Principais produtos e culturas* Frequência Percentual (%) 
Milho 126 69,23 
Soja 113 62,09 

Mandioca 35 19,23 
Horta 30 16,48 
Leite 27 14,84 
Arroz 9 4,95 

Olerícolas 7 3,85 
Hortifruti 7 3,85 

Frutas 4 2,20 
Cana-de-açúcar 2 1,10 

Não possui culturas agrícolas 2 1,10 
Eucalipto 3 1,65 

Turismo rural 1 0,55 
Feijão 1 0,55 
Sorgo 1 0,55 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
*O entrevistado pode assinalar mais de 1 (uma) alternativa. 
 

No uso das terras para lavouras, o Censo de 2006 mostra que ocorreu um 

aumento no percentual de áreas plantadas, principalmente na expansão das culturas cuja 

principal finalidade é a exportação. Assim, o censo apresenta que houve uma redução na 

área ocupada com arroz (65,35), com feijão (25,24) e com trigo (17,94). Por outro lado, 

a mandioca, sendo considerada um dos produtos básicos da dieta alimentar, teve um 

aumento significativo na área colhida, passou de 14.367 hectares colhidos para 26.881 

hectares, no período de 1995/96 a 2006 (Almeida & Kudlavicz, 2011).  

A multifuncionalidade da propriedade é uma questão comum no contexto rural, 

pois desperta a consciência e reconhece os valores de várias oportunidades da 

propriedade. Entre as quais destacam-se as amenidades ambientais, oportunidades de 

turismo rural, a qualidade dos alimentos, gestão da paisagem, a preservação da 

biodiversidade, juntamente com a produção de alimentos e fibra (Barbieri & Valdivia, 

2010). 

Diante de um ambiente cada vez mais globalizado, as propriedades rurais são 

confrontadas com enormes desafios para alcançar o desenvolvimento, sendo necessário 

fazer uso de vários mecanismos para a geração de renda, como diversificação da 
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produção (Mikulcak et al., 2015). Todavia, Coelli & Fleming (2004) destacam que a 

estratégia de diversificar a produção, na agricultura familiar, é bastante eficaz quando o 

produtor combina sua produção em atividades para auferir renda e também para o 

autoconsumo, destacando a multifuncionalidade nas propriedades rurais.  

No entanto, conforme apresentado na Tabela 1, a monocultura está se tornando 

uma característica de produção dos agricultores familiares tradicionais pesquisados. Em 

contrapartida, tem-se um grande percentual de agricultores com rendimentos externos a 

propriedade, bem como de pessoas idosas no meio rural (Gráfico 1). 

35,72%

27,47% 36,81%
Sem renda fora da
UPF
Um tipo de renda
fora da UPF
Duas ou mais rendas
fora da UPF

 
Gráfico 1. Recurso financeiro obtido pelos agricultores familiares tradicionais com 
trabalho fora da Unidade de Produção Familiar (UPF), de Dourados-MS.  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 1 informa que 98,33% de agricultores recebem rendimentos externos 

à propriedade e, as principais atividades geradoras desses rendimentos são: 

aposentadoria, pensão, auxílio doença, bolsa família, trabalha como analista de 

suprimentos, diarista, manicure, pedreiro, funcionário público, venda de artesanato e 

aluguel de salão comercial. Assim, a média de rendimentos obtidos de fora da 

propriedade é de R$ 1.036,73/mês, sendo a renda mínima de R$ 102,00 e máximo de 

R$ 4.500,00/mês.  

A renda obtida fora da propriedade já é uma realidade bastante antiga e comum 

na agricultura familiar. Segundo Shanin (2008), foi a partir dos séculos XX e XXI que 
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os agricultores passaram a adquirir flexibilidade para encontrar novas formas de ganhar 

a vida, assim, combinando trabalho no campo e fora dele. 

Essa realidade não existe apenas no Brasil, cerca de 63,00% das unidades 

produtivas na Europa possuem pelo menos um membro que desempenha atividades não 

agrícolas ou fora do estabelecimento. Com o passar do tempo, o próprio Banco Mundial 

produziu estudos estimulando a combinação de atividades agrícolas e não agrícolas para 

a redução da pobreza e melhoria da situação socioeconômica nas áreas rurais (Escher et 

al., 2014).  

Nesse sentido, em Moshav/Israel, a multifuncionalidade se tornou bastante 

comum entre os agricultores, onde a renda agrícola tem tido um declínio e outras fontes 

de renda tiveram que ser adotadas, como o trabalho assalariado, o arrendamento de sua 

propriedade e também a abertura de seu próprio empreendimento (Sofer, 2016). Neste 

contexto, o crédito agrícola se faz importante pois incentiva o produtor no meio rural, 

além de proporcionar o desenvolvimento de sua propriedade, destacando não somente o 

lado econômico, como também sua participação social (Pereira & Nascimento, 2014).  

Como a prática de desempenhar atividades fora da propriedade é uma realidade 

bastante antiga, as Tabelas 2 e 3 mostram a realidade do grupo em estudo. Entre os 

agricultores que contrataram o Crédito Investimento do PRONAF, 61,00% possuem 

renda externa (Tabela 2). Dos que possuem renda externa, a renda líquida anual é 

inferior ao rendimento daqueles que não possuem. Um dado bastante interessante é que 

uma parcela da renda externa são recursos advindos da Previdência Social, no mais, se 

diminui a mão de obra na propriedade, automaticamente seu retorno financeiro irá 

diminuir, pois o produtor terá que dividir as funções em dentro e fora da propriedade. 
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Tabela 2. Agricultores familiares de Dourados-MS que possuem e não possuem 
rendimentos fora da propriedade/mês e que possuem o Crédito de Investimento do 
PRONAF. 

Total de agricultores que 
possuem PRONAF 

(Investimento) 

Rendimento (R$) 
Média da Renda 

Externa 
Média da Renda Líquida 

Anual 

 
Agricultores que Possuem Renda Externa e Crédito de Investimento 

 
22 

 
1.129,60 

 
31.658,26 

 
Agricultores Sem Renda Externa e com Crédito de Investimento 

 
14 

 
- 

 
40.285,22 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
 
 

Assim, de acordo com a pesquisa, os produtores que se dedicam à propriedade 

têm rendimentos maiores que aqueles que têm dupla função, como também 

representado na Tabela 3.  

Na Tabela 3, 56,52% dos agricultores possuem renda externa, porém seus 

rendimentos são menores com relação aos agricultores que não possuem.  E a média da 

renda mensal externa à propriedade é de R$ 1.201,04. Assim, olhando para as Tabelas 2 

e 3, percebe-se que o valor médio da renda dos pesquisados é inferior quando se buscam 

fora da propriedade outras rendas. Uma hipótese para tal justificativa é que o principal 

rendimento externo à propriedade é advindo da Previdência Social, o que indica uma 

população mais idosa no meio rural e, muitas vezes, impossibilitada de desenvolver 

atividades produtivas. Por outro lado, os agricultores que têm outras funções fora da 

propriedade acabam não se empenhando nas atividades da propriedade, atividades que, 

dependendo da cultura ou da criação, são diárias.  
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Tabela 3. Agricultores familiares de Dourados-MS que possuem e não possuem 
rendimentos fora da propriedade/mês e que possuem o Crédito de Custeio do 
PRONAF. 

Total de agricultores que 
possuem PRONAF 

(Custeio)* 

Renda Líquida Anual 
Média da Renda 

Externa 
Média da Renda Líquida 

Anual 
 

Agricultores que Possuem Renda Externa e Crédito de Custeio 
 

52 
 

1.201,04 
 

 
26.142,86* 

 
Agricultores que Não Possuem Renda Externa e Crédito de Custeio 

 
40 

 
- 

 
29.769,19* 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
*Um (1) produtor não informou o valor da renda líquida anual. 
 
 

Segundo dados de Gazolla & Schneider (2013), observando a dinâmica do 

PRONAF no meio rural constata-se que o programa gera um efeito benéfico para o 

desenvolvimento das propriedades, pois propicia apoio financeiro para a diversificação 

de culturas de alimentos básicos (arroz, feijão, leite, frutas, entre outros), para a 

diversificação das atividades rurais (cultivos agrícolas e criações), bem como propicia 

apoio financeiro a pequenas iniciativas agropecuárias, como, por exemplo, a 

implantação de hortas, de pomares e até de agroindústrias.  

A despeito dos ganhos financeiros, fica evidente o papel fundamental das 

políticas de crédito agrícola para o fortalecimento do produtor e, a renda externa 

representa um complemento, sendo que a grande maioria é advinda de rendimentos da 

Previdência Social. Seguindo essa ótica, é importante olhar para o meio rural e 

desenvolver mecanismos que proporcionem uma vida mais tranquila e produtiva, pois, 

na falta de um dos elos desse triple (capital, mão de obra e terra) o meio rural se 

desequilibra.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos desafios dos agentes atuantes no agronegócio é produzir alimentos para 

atender uma demanda populacional em constante crescimento. Desta forma, os 

agricultores familiares estão inseridos neste contexto, pois, além de produzir alimentos, 

buscam meios para geração de renda, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento 

rural. 

Neste sentido, o presente estudo buscou analisar a participação dos agricultores 

familiares tradicionais de Dourados em Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do 

Brasil, na produção de alimentos e geração de renda, com destaque para a influência do 

crédito agrícola. 

Identificou-se que a agricultura familiar tradicional em Dourados é bastante 

representativa e que os agricultores, fazem uso da multifuncionalidade para maximizar 

seus rendimentos. Com base na produção agrícola, constatou-se que apesar de as 

culturas de soja e milho serem predominantes na região, alguns produtores diversificam 

sua produção. Embora, o fato de as famílias viverem em propriedades pequenas torna 

mais difícil a diversificação da produção em termos agrícolas e pecuários.  

No entanto, sabe-se que é através do processo de diversificação da produção que 

se pode ter um alto potencial de ganhos da produtividade, garantindo a soberania 

alimentar e a melhoria de renda. 

A fonte de renda dos agricultores é caracterizada por um aporte integrado de 

recursos obtidos através de sistemas de produção da propriedade e com rendimentos 

externos a ela. O cultivo de alimentos é, porém, tanto para a subsistência quanto para a 

comercialização. No caso da produção para a subsistência, consumir o produto que se 

planta reduz a demanda de consumo no mercado e, portanto, reduz as despesas 

familiares por propriedade. 

Mesmo com renda externa, percebe-se que os agricultores com rendimentos 

externos possuem renda total menor que aqueles produtores sem essa segunda fonte. 

Isso é aparentemente contraditório, porém alguns fatores podem explicar tal fato. Em 

primeiro lugar, como, no caso dos recursos obtidos fora da propriedade, o maior 

percentual vem da Previdência Social, isso indica que existe uma população mais idosa 
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no meio rural  ─ como já apontado ─, sendo pessoas já com pouca atividade laboral. 

Em segundo lugar, quanto aos demais com renda externa, esses, na realidade, são 

agricultores que, por causa das outras funções fora da propriedade, acabam não se 

empenhando nas atividades produtivas que, dependendo da cultura ou da criação, são 

diárias. Assim, quanto menor a dedicação, menor será a renda. 

A produção de alimentos e a realidade da agricultura familiar precisam ser 

questionadas e inseridas na agenda decisória dos governantes e não deve ser apenas uma 

preocupação social, mas trata-se de uma preocupação econômica mundial. É preciso 

conhecer as potencialidades que esse segmento representa em questão de produção e 

distribuição de alimentos para todo o mundo, geração de renda e redução da pobreza no 

campo. Assim, incentivando os agricultores familiares, tem-se um desenvolvimento 

sustentável local e regional, contribuindo para o desenvolvimento com distribuição de 

renda no setor rural, além de proporcionar e sustentar o setor urbano por meio do 

suprimento de alimentos diversificados. 

 

5 AGRADECIMENTO 

Á Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do estado 

de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) pela concessão de bolsa durante a realização do 

Mestrado da primeira autora. 

 

6 REFERÊNCIAS 
 
Almeida, R. A. de; Kudlavicz, M. (2011). A potencialidade da pequena unidade de 
produção em Mato Grosso do Sul: os censos agropecuários 1995/96 e 2006 em debate. 
In: FAISTING, A. L.; FARIAS, M de F. L. de (Org.). Direitos humanos, diversidade e 
movimentos sociais: um diálogo necessário. – Dourados: Ed. UFGD, p. 45-66. 
 
Aquino, J. R. de; Schneider, S. (2011). 12 anos de política de créditos do PRONAF no 
Brasil (1996-2008): uma reflexão crítica. Revista de Extensão e Estudos Rurais, v. 1, n. 
2, p. 309-347, jul./dez. Disponível em 
<http://www.revistarever.ufv.br/index.php/rever/article/view/16>  (Acesso em: 7 jul. 
2014). 
 



2306    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

14 
 

Barbetta, Pedro Alberto. (1994). Estatística aplicada às Ciências Sociais. 1. ed.  
Florianópolis: UFSC. 
 
Brasil. Senado Federal. (2006). Lei nº 11.326, de 24 de julho.  
Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar 
e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm> (Acesso 
em: 3 mar. 2014). 
 
Coelli, T.; Fleming, E. (2004). Diversification economies and specialisation efficiencies 
in a mixed food and coffee smallholder farming system in Papua New 
Guinea. Agricultural Economics, v. 31, n. 2‐3, p. 229-239. Disponível em 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-0862.2004.tb00260.x/abstract> 
Acesso em: 3 mar. 2014). 
 
Comissão Europeia. (2015). Segurança alimentar, agricultura sustentável e bio-
economia. Disponível em                                            

 <http://science-girl-thing.eu/pt/6-reasons-science-needs-you/food-security-sustainable-
agriculture-and-bio-economy> Acesso em: 26 maio 2014. 
 
Creswell, John W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. 3.ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 296 p. Cap.1. 
 
Escher, F.; Schneider, S.; Scarton, L. M.; Conterato, M. A. (2014). Caracterização da 
pluriatividade e dos plurirrendimentos da agricultura brasileira a partir do Censo 
Agropecuário 2006. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, n. 4, p. 643-668. 
Disponível em                    

 <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032014000400002&script=sci_arttext> 
(Acesso em: 7 jul. 2014). 
 
Fataep. Federação dos trabalhadores na agricultura do estado do Paraná. DAP - 
Declaração de aptidão ao PRONAF. Disponível em   

<http://www.fetaep.org.br/?pg=ler_evento&id_evento=48> (Acesso em: 01 jun. 2016). 
 
Fao. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 16 de outubro, dia mundial 
da alimentação. Disponível em                                              

 <https://www.fao.org.br/dmaCD.asp> (Acesso em: 7 jul. 2014a). 
 



Atas  Proceedings    |    2307

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

 
 

15 
 

______. (2009). FAO e OMS apelam por forte compromisso político para enfrentar a 
desnutrição em conferência internacional de alto nível. Disponível em 

 <https://www.fao.org.br/FAOeOMS afcpedcial.asp> (Acesso em: 7 jul. 2014b). 
 
______. (2014). Empowerment is key to eradicating hunger. Disponível em 

 <http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/214683/ > (Acesso em: 11 mar. 2014c). 
 
Gazolla, M.; Schneider, S. (2013). Qual “fortalecimento” da agricultura familiar? Uma 
análise do Pronaf crédito de custeio e investimento no Rio Grande do Sul. Revista de 
Economia e Sociologia Rural, Piracicaba-SP, vol. 51, nº 1, p. 45-68, jan./mar – 
Impressa em abril de 2013. Disponível em                   

< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032013000100003&script=sci_arttext 
> (Acesso em: 7 jul. 2014). 
 
GIL, Antônio Carlos. (2010). Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 
Atlas.  
 
Mda. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Crédito Rural. Disponível em 

 < http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/credito-rural > (Acesso em: 10 abr. 
2015).  
 
Mikulcak, F.; Haider, J. L.; Abson, D. J.; Neiwig, J.; Fisher, J. (2015). Applying a 
capitals approach to understand rural development traps: A case study from post-
socialist Romania. Land Use Policy, v. 43, p. 248-258. Disponível em 

 < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837714002415 > (Acesso em: 
10 jan. 2016).  
 
Pereira, E. L.; Nascimento, J. S. (2014). Efeitos do Pronaf sobre a produção agrícola 
familiar dos municípios tocantinenses. Revista de Economia e Sociologia Rural, 
Piracicaba-SP, vol. 52, nº 01, p. 139-156, jan./mar – Impressa em maio de 2014. 
Disponível em 

 <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
20032014000100008&script=sci_arttext&tlng=es > (Acesso em: 10 jan. 2016).  
 
Sangalli, Adriana Rita; Schlindwein, Madalena Maia. (2013). A contribuição da 
agricultura familiar para o desenvolvimento rural de Mato Grosso do Sul-Brasil. Redes, 
v. 18, n. 3, p. 82-99. Disponível em 



2308    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

16 
 

 < https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/2592 > (Acesso em: 10 jan. 
2016). 
 
Shanin, T. (2008). Lições camponesas. In: PAULINO, E. T.; FABRINI, J. E. (Org.). 
Campesinato e territórios em disputa. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular: UNESP. 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. p. 23- 47. 
 
Sofer, M. (2001). Pluriactivity in the Moshav: family farming in Israel. Journal of Rural 
Studies, v. 17, n. 3, p. 363-377. Disponível em 

 < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016701000122 > (Acesso em: 
10 jan. 2016). 
 
 



Atas  Proceedings    |    2309

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

 

1 
 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS GERADOS PELO PROCESSO 
DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM BARCARENA, ESTADO DO PARÁ. 

MÔNICA DE NAZARÉ CORREIA FERREIRA NASCIMENTO 
Mestre em Economia pela Universidade da Amazônia-Unama. Professora da 

Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA. Telefone: +55 91 981 620 515. E-
mail: monicanfc@ig.com.br 

KEPPLER JOÃO ASSIS DA MOTA JUNIOR 
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Pará-UFPA. 
Economista da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM. 

Telefone: + 55 91 991 597 274. E-mail: keppler.mota@sudam.gov.br 
ANDRÉ CUTRIM CARVALHO 

Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas-
UNICAMP. Professor da Universidade Federal do Pará-UFPA. Telefone: +55 91 981 

167 211. E-mail: andrecc83@gmail.com 
GISALDA CARVALHO FILGUEIRAS 

Engª Agrônoma. Mestre em Economia e Doutora em Ciências Agrárias pela UFRA, 
Pós-Doutorado em Economia Aplicada na FEA-USP e profa. da Universidade Federal 

do Pará (UFPA): e –mail: gfilgueiras@ufpa.br 
 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos socioambientais causados pela 
dinâmica do processo de industrialização, especificamente, do segmento minero 
metalúrgico, no Complexo Industrial de Barcarena, Estado do Pará, sob o ponto de vista 
das alterações climáticas, qualidade do ar, na morfologia do relevo e na paisagem; 
contaminação do solo e das águas por resíduos, efluentes e vazamentos, supressão de 
vegetação, degradação de Áreas de Preservação Permanente e alteração da quantidade e 
da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Essas consequências ambientais 
resultaram em impactos sociais, comprometendo seriamente a qualidade de vida dos 
moradores do Bairro Industrial, área localizada no entorno do Complexo Industrial de 
Barcarena. A proliferação de doenças decorrentes da poluição ambiental e da falta de 
infraestrutura, decorrente do crescente processo migratório que resultou em urbanização 
desordenada, que não foi acompanhada pela oferta de serviços públicos, tais como 
infraestrutura econômica e social (saneamento básico, estradas, segurança pública, 
condições de moradia, acesso à energia, água potável, saúde e educação de qualidade) 
tem promovido um subdesenvolvimento local. A baixa qualificação da população tem 
constituído um entrave para absorção dessa mão de obra pelas indústrias,  elevando a 
pobreza, que é agravada pela contaminação ambiental, que vem inviabilizando a 
atividade agrícola, em função da baixa produtividade e péssima qualidade dos produtos, 
comprometendo a segurança alimentar. Atualmente, os moradores do Complexo 
Industrial de Barcarena vivenciam um caos socioambiental provocado por um modelo 
de desenvolvimento industrial voltado para fora, havendo a necessidade de políticas 
públicas voltadas para a melhoria de qualidade de vida dessa população.  
 

Palavras–chaves: Impactos sócio-ambientais; indústria; Barcarena-Pará 
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1 INTRODUÇÃO 

Informações do IBGE1 (2013) apontam que a cidade de Barcarena, historicamente, teve 

como os primeiros habitantes os índios Aruans, os mesmos que durante a Colônia foram 

catequizados pelos padres jesuítas, elevando, posteriormente, o povoado à categoria de 

freguesia, sob a invocação de São Francisco Xavier de Barcarena, no ano de 1758, não 

havendo registros históricos mais exatos. Sua história se acha bastante vinculada até os 

primeiros trinta anos de século XX, aos acontecimentos politicos-administrativos e 

territoriais do município de Belém. Além disso, vale lembrar que a ocupação da 

Amazônia, é resultado da política de integração regional promovida por políticas 

governamentais nos anos de 1970, aliás, tendo a Aluminío Brasileiro S/A - ALBRÁS 

como beneficiária dessa política e, por isso, foi planejada para gerar recursos externos e 

para contribuir na dinamização da economia regional. Ao seu redor, no município de 

Barcarena, instalaram-se várias empresas que compõem um arranjo produtivo tipo 

industrial de minérios, que se assemelha a arranjos produtivos locais.  

Mas, em termos mais atuais, a dinâmica de Barcarena é, então, uma cidade voltada para 

a sua produção industrial, com grandes impactos ambientais que colaboram para uma 

maior intervenção por parte do governo, com relação à segurança de bem-estar que os 

habitantes do entorno desse aglomerado industrial precisam dado a maior proximidades 

de  determinadas mazelas. Neste sentido, este artigo foi pensado para discutir o impacto 

que as atividades industriais da mineração têm causado aos moradores que vivem, 

praticamente, na mesma área onde as indústrias estão instaladas. 

Demais disso, em termos descritivos do perfil do município, tem-se que a população de 

Barcarena, em 2010, era de 99.859 habitantes (Censo - IBGE, 2010), com uma 

densidade demográfica 76,21 hab/km2. A atividade industrial predomina como já 

destacado, pois existem apenas 103 estabelecimentos agropecuários contra 4.005 de 

outros tipos de estabelecimentos/finalidades. 

Outra demonstração que o industrial prevalece sobre o setor primário em Barcarena, diz 

respeito ao valor adicionado bruto da pecuária, de R$ 16.764 mil, contra R$ 1.875.679 

mil do industrial e o de serviços com R$ 863.198 mil, de tal modo que o PIB, em 2010, 

                                                 
1 IBGE - Cidades 
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a preços correntes foi de R$ 3.550.233 mil, e um PIB per capita no valor de R$ 

35.573,48 reais, um dos mais altos dentre os municípios paraenses. Sob este contexto, 

este estudo investigou o impacto ambiental causado pelas indústrias no Bairro Industrial 

de Barcarena, que acabou gerando externalidades negativas e que, através de sugestões 

e/ou orientações, a população que sofre este impacto, assim como as próprias empresas 

e o governo possam adotar diretrizes de políticas públicas para mitigar os impactos 

nocivos para a população local e ao próprio meio ambiente. Isto será possível? Para 

tentar responder este questionamento, o artigo foi dividido em cinco seções, além desta 

pequena introdução. Na seção dois descreve-se a metodologia, na terceira discutem-se 

os resultados da pesquisa empírica e, na quarta seção, discute a caracterização do bairro 

industrial para, finalmente, na última seção se tece as principais conclusões. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo desenvolveu-se no município de Barcarena, situado entre as 

coordenadas 01º 11’ 30” e 01° 42’ 00” S e 48° 25’ 15” e 48º 50’ 10” W, localizado no 

setor 3 e faz parte da Mesorregião Nordeste do Estado do Pará e Microrregião do Baixo-

Tocantins. 

Mapa 1: Localização do municipio de Barcarena-Pará. 

 
Fonte: Autor 
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Ressalta-se, que Barcarena atualmente, consolida-se como uma cidade de médio porte, 

com 102.688 habitantes em 2011, segundo dados do IBGE de 2012, com amplo poder 

de polarização microrregional, devido principalmente ao ciclo produtivo mineral.  

Mapa 2: Localização do bairro industrial, 2012. 

 
Fonte: Cadastramento e Perfil Socioeconômico de Famílias Ocupantes da Área da Companhiade 

Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI-PA, no Município de Barcarena, 2012 
 

2.2. METODO DE ABORDAGEM 

 

O método abordado consiste no método dedutivo, o qual aspira demonstrar, mediante a 

logica pura, a conclusão na sua totalidade a partir de umas premissas, de maneira que se 

garante a veracidade das conclusões, tratando-se do modelo axiomático proposto por 

Aristóteles como método cientifico ideal. Mediante isto foram analisados, inicialmente, 

os aspectos sócios ambientais do município de Barcarena para se compreender a 

realidade social, bem como ambiental da comunidade do bairro industrial, objeto deste 

estudo. 
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2.3. FONTE E FORMA DE COLETA DE DADOS 

 

Este estudo foi realizado como base em fontes de informações secundárias, sendo que a 

principal consultada foi um relatório técnico elaborado pela UFRA, intitulado 

“Cadastramento e Perfil Socioeconômico de Famílias Ocupantes da Área da Companhia 

de Desenvolvimento Industrial do Pará = CDI – PA, no município de Barcarena. 2012”. 

Referido relatório contemplou uma pesquisa de campo, por meio da aplicação de 

questionários subsidiados com perguntas abertas e fechadas junto aos moradores da 

comunidade do bairro industrial, os quais consistem no objeto de estudo do presente 

trabalho. Neste bairro residem 699 famílias, sendo que todas foram entrevistadas, 

totalizando 2.571 moradores.   

Também foram consultados as Estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do 

Pará (IDESP), bem como os acervos de livros, revistas, e artigos. 

Por meio da coleta de dados secundários, foi possível identificar grandes linhas de 

tendências de comportamento da realidade ambiental e social da Comunidade do Bairro 

Industrial.  

 

2.4. INTRUMENTAL ANALITICO  

 

Para a construção de gráficos e tabelas foi usado o soft Excel que faz parte do Microsof 

Office. Os resultados foram obtidos a partir da condensação das informações sob a 

forma de gráficos e tabelas, tendo sido realizada uma análise descritiva dos resultados 

dos questionários aplicados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM BARCARENA 

 

As análises identificaram que o processo de industrialização no município de Barcarena 

ocorreu de forma desordenada gerando inúmeros impactos ambientais na comunidade 
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do bairro industrial. Ressalta-se, ainda, que neste município concentra um importante 

Pólo Industrial de mineração, onde está instalado um complexo minero metalúrgico, 

com indústrias do segmento metal-mecânico, dentre as quais se destacam a Alumínio 

Brasileiro S/A (ALBRAS), que beneficia alumínio primário e a Alumina do Norte do 

Brasil S/A (ALUNORTE), atualmente a maior usina de beneficiamento de bauxita do 

mundo. De 2000 a 2003 foi realizada a expansão 1, que aumentou em 50% a capacidade 

da empresa com a implantação de uma terceira linha produtiva, elevando a capacidade 

de 1,6 milhão para 2,4 milhões de toneladas/ano de alumina (ALBRÁS, Relatório..., 

2007) 

Em julho de 2003 foi iniciado o projeto de expansão 2, que implantou duas novas linhas 

produtivas. Inauguradas no início de 2006, essas linhas, em conjunto com as três 

existentes, elevaram a capacidade da planta de 2,4 para 4,4 milhões de toneladas/ano de 

alumina, consolidando a Alunorte como a maior produtora de alumina do mundo. Desde 

2006, a empresa investiu na construção de duas novas linhas produtivas, que elevarão a 

capacidade de 4,4 para 6,3 milhões de toneladas/ano de alumina (CDP, 2010). 

Estão instaladas também no distrito industrial de Barcarena duas fábricas de 

beneficiamento de caulim, quais sejam: Pará Pigmentos S/A - PPSA e Imerys Rio 

Capim Caulim - IRCC, que contribuem para o aumento do risco ambiental na área. Esta 

última já esteve envolvida em pelo menos três acidentes ambientais, com vazamento de 

rejeitos industriais.  

Os acidentes ambientais ocorridos nessa área desde o início do ano 2000 somam em 

sete, dentre os mais relevantes destacam-se: 1) derramamento de coque no Rio Pará; 2) 

afundamento da balsa Miss Rondônia carregada de óleo BPF; 3) contaminação do Rio 

Murucupi; 4) transbordamento da bacia de rejeitos de lama vermelha; 5) vazamento de 

soda cáustica no Rio Pará; 6) chuva de fuligem na Vila de Conde; 7) vazamentos de 

rejeitos de caulim. 

O acidente ambiental é aquele ocorrido durante a manipulação, armazenamento ou 

transporte de produtos químicos, provocando alterações ambientais, degradação da 

qualidade ambiental e prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

além de criar condições adversas às atividades econômicas e sociais. Os acidentes que 



Atas  Proceedings    |    2315

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

 

7 
 

ocorrem dentro das indústrias e nas zonas portuárias também podem ser incluídos nessa 

categoria se promoverem danos à população e ao meio ambiente (ALMEIDA, 2006). 

 

3.2. IMPACTOS AMBIENTAIS E O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 

 

Na área adjacente à comunidade do bairro industrial está localizado o porto, sendo que 

essa área rege a presença de várias indústrias de mineração. Este porto é responsável 

pela movimentação dos produtos destas indústrias: bauxita, coque, alumina, alumínio 

primário, óleo combustível, soda cáustica, piche, fertilizantes agrícolas, manganês e 

caulim, para atender essas indústrias (CDP, 2010). 

Destacando alguns impactos ambientais negativos que inevitavelmente aconteceram a 

partir da implantação e operações da indústria destacam-se as alterações climáticas; na 

qualidade do ar; na morfologia do relevo e na paisagem; contaminação do solo e das 

águas por resíduos, efluentes e vazamentos; supressão de vegetação; degradação de 

Áreas de Preservação Permanente e alteração da quantidade e da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. Embora sejam previstas medidas mitigadoras e 

compensatórias tais impactos somente agravarão a problemática socioambiental do 

município de Barcarena (Lemos, 2007). 

Tais afirmações são plausíveis mediante os fatos ocorridos desde a implantação do 

sistema industrial no município de Barcarena, sendo que desde a instalação desse 

sistema em 1985, vários tipos de acidentes como os citados acima já foram constatados 

no município como o ocorrido em Vila do Conde relatado por moradores da região, 

entretanto, somente a partir de 2003 é que os seus efeitos sobre a qualidade da água 

passaram a ser diagnosticados por meio do Instituto Evandro Chagas - IEC, que 

apresentou um relatório mostrando alterações na qualidade da mesma.  

Em abril e junho de 2003 foram registrados transbordamentos de efluentes da bacia de 

resíduos e o derrame de soda cáustica, respectivamente, provocando a mortandade de 

peixes nos dois casos (Porto, 2008). Em junho de 2007 foi registrado novamente o 

transbordamento da bacia de resíduo de uma empresa da região causando alteração 

físico-química da água e colocando em risco a saúde da população local. 
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Em setembro de 2008 houve um vazamento de óleo diesel marítimo (produto derivado 

do petróleo), originado pelo naufrágio de um rebocador no rio Pará (Diário do Pará, 

2008a, 2008b). Em abril de 2009, um acidente envolvendo um vazamento de resíduo de 

bauxita com soda cáustica e arsênio causou mortandade de peixe, irritações e sintomas 

de intoxicação nos moradores da área bem como o impedimento da pesca local (Lima et 

al., 2009). 

Acredita-se que algumas substâncias poluidoras lançadas nos ambientes aquáticos se 

acumulem nas espécies com maior nível trófico da cadeia alimentar (Kasper et al., 

2007). As substâncias podem ser neutralizadas, modificadas ou biotransformadas, tendo 

seu potencial tóxico elevado, por meio da biomagnificação. Assim, os predadores são os 

mais afetados pela contaminação da água, possuindo maior probabilidade de afetar a 

saúde do homem, pelo consumo de pescado contaminado (Lawrence; Hemingway, 

2003). 

Tal observação pode ser visualizada na Foto 1, a qual destaca as instalações do porto 

localizado no estuário do município, este rege a malha hídrica da comunidade do bairro 

industrial, gerando poluição do lençol freático, do solo por meio da contaminação 

gerada pelo sistema industrial, o qual não apresenta estudos de descontaminação do 

estuário quando a mesma ocorrer seja por despejos de resíduos industriais ou por 

derramamento de outras substancias produzidas pelo complexo industrial. 

Foto 1: Área do porto em Barcarena, Estado do Pará 

 
Fonte: Autor 
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Outro fator agravante para a questão da gestão ambiental é a implantação da Companhia 

de Alumina do Pará - CAP, uma mega usina de beneficiamento de bauxita, originada 

por meio de uma parceria entre os governos do Brasil e da China, originalmente 

denominada Refinaria ABC, a qual pretende ser a maior refinaria de bauxita do mundo. 

O referido projeto encontrasse em processo de licenciamento ambiental (Licença de 

Instalação) na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará - SEMA.  

Destaca-se que para dar suporte ao consumo de energia elétrica desse empreendimento 

foi prevista a implantação de uma Usina Termelétrica no local, sendo que, o projeto 

submetido à análise de viabilidade ambiental pela secretaria de meio ambiente estadual, 

bem como municipal gerou muita polêmica, pois a população não aprova esse tipo de 

matriz energética, pois devido o potencial poluidor da UTE os riscos ambientais na área 

poderão aumentar consideravelmente. 

Este fator é agravante porque a estrutura administrativa do município de Barcarena 

sofreu poucos avanços, principalmente, no que diz respeito à gestão ambiental, 

tendendo a não suportar a demanda de questões e conflitos gerados pelos novos 

empreendimentos. Nesse particular destaca-se o aumento de riscos ambientais nas áreas 

de influência direta desses projetos, com especial agravo na área socioeconômica, 

tecnológica e ambiental. 

 

3.2.1. Contaminação dos Corpos Hídricos o caso do Rio Murucupi. 

 

As ações do complexo industrial atingiram também a rede de drenagem da bacia 

hidrográfica do rio Murucupi, o qual fica adjacente à comunidade do bairro industrial, 

conforme visualizado no Mapa 3. Esta apresenta uma área de 30 km² e envolve em seu 

âmago parte da empresa Alunorte e de seu depósito de rejeito sólido (DRS), bem como 

áreas ocupadas por comunidades tradicionais e rurais e espaços de ocupação urbana, 

que são planejados ou espontâneos. 

A bacia hidrográfica do rio Murucupi está inserida na sub-região Guamá-Mojú, a qual 

integra a região hidrográfica denominada Região Costa Atlântica-Norte. Segundo Lima 

e Lima (2005), esta apresenta potencialidades econômicas (indústrias de diferentes 
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setores, mineração de pequeno e grande porte, turismo, navegação, agricultura, pecuária 

e madeireira) e hídricas (transporte, água subterrânea, água mineral e recreação). Diante 

dessa diversidade econômica e hídrica também apresenta uma série de problemas 

ambientais caracterizados pela ocupação irregular do solo, obstrução de cursos d’água, 

crescimento populacional dos centros urbanos, dentre outros. 

No caso da bacia hidrográfica do rio Murucupi, o seu principal curso d’água vem sendo 

exposto a constantes contaminações tanto por resíduos domésticos como industriais 

gerados pelo sistema industrial de comunidades adjacentes uma delas é a comunidade 

do bairro industrial, a qual abrange grande parte do conjunto industrial.  

Em relação à contaminação por resíduos domésticos, o rio Murucupi recebe, 

diretamente, efluente da comunidade do bairro industrial, vila dos cabanos, como 

também das áreas urbanas “espontâneas,” em especial dos bairros Pioneiro e Laranjal, 

por não apresentarem estações de tratamento de esgoto sanitário (ETEs).  

A liberação de resíduos industriais no leito do curso d’água está atrelada aos acidentes 

ambientais já citados no presente estudo, estes incididos no local com o rompimento ou 

transbordamento dos depósitos de resíduos sólidos (DRS) de lama vermelha produzida 

pela Alunorte no processo de transformação da bauxita em alumina. 

Segundo informações de moradores locais, dos meios de comunicação, dos relatórios do 

Instituto Evandro Chagas - IEC, dos relatórios e autos de infração da Delegacia de Meio 

Ambiente e Perícias Criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves 

ocorreram alguns acidentes ambientais, no ano de 2003, que, de certa maneira, atingiu a 

nascente e o leito do rio Murucupi gerando a descaracterização desse curso d’água. 

Segundo Lemos (2007): 
(...) ocorreu um vazamento de “lama vermelha” sobre os 
taludes das baias de acumulação de rejeitos sólidos 
provenientes do processo industrial, na área do DRS da 
Alunorte, cujos rejeitos ultrapassaram a pista de rolamento (...) 
esses rejeitos escorreram sobre o solo, (...) seguindo o sentido 
de escoamento natural do córrego, atingindo o rio Murucupi. 
(Lemos, 2007, p. 221) 
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                                     Mapa 3: Localização do rio Murucupi 

 
 

Diante do exposto, é imprescindível a gestão das águas na bacia hidrográfica do rio 

Murucupi tendo em vista seus diferentes usos do solo e formas de ocupação. Esses 

acontecimentos representam ameaças à sobrevivência dos corpos d’água, à biota e às 

populações situadas na área da bacia hidrográfica do rio Murucupi e expõem a 

vulnerabilidade dos recursos naturais e a fragilidade da gestão ambiental e hídrica 

dessas empresas, assim como dos órgãos fiscalizadores estaduais e municipais ligados à 

questão ambiental (Bordalo et al.2012). 

 

3.2.3. Aspectos socioambientais do Bairro Industrial 

 

Analisando a forma de abastecimento de água no Bairro Industrial, verifica-se, por meio 

da Tabela 1, abaixo, que a principal forma de abastecimento é a rede geral (75,7%), 

seguida de poço a céu aberto (14,7%) e poço artesiano (8,3%). As demais formas, as 

quais são pouco representativas, são abastecimento feito pelo vizinho (1,1%) e fonte 

(0,3%), conforme visualizado pelo Gráfico 1: 
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Tabela 1: Forma de abastecimento de água no Bairro Industrial, 2012. 
Abastecimento de água Quantidade Percentual 
Rede geral  495 75,7 
Poço artesiano  54 8,3 
Poço a céu aberto  96 14,7 
Fonte  02 0,3 
Vizinho  07 1,1 
Total  654 100,0 

Fonte: Própria 

Gráfico 1: Distribuição percentual das formas de abastecimento de água no 

Bairro Industrial, 2012. 

 
Fonte: Própria 

3.2.3. Despejo de Resíduos 

Mensuração quanto à forma de eliminação dos dejetos pelos moradores do Bairro 

Industrial, verifica-se, de acordo com os dados da Tabela 2, que 68,2% dos moradores 

eliminam seus dejetos por meio de fossa séptica; 22,2% através de fossa negra; 3,9% 

pela rede de esgoto; 3,1% eliminam no mato e 2,7% em vala a céu aberto, conforme 

também pode ser visualizado no Gráfico 2, abaixo:  

Tabela 2: Forma de eliminação dos dejetos no Bairro Industrial, 2012.  
Eliminação de dejetos Quantidade Percentual 

Rede de esgoto 25 3,9 
Fossa séptica 435 68,2 
Fossa negra 141 22,1 
Vala a céu aberto 17 2,7 
Mato 20 3,1 
Total 638 100,0 

Fonte: Própria 
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Gráfico 2: Distribuição percentual da forma de eliminação de dejetos pelos 

moradores do Bairro Industrial, 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2012 

 

A Tabela 3 apresenta as formas de destinação do lixo pelos moradores do Bairro 

Industrial, verificando-se o predomínio da coleta pública (97,1% dos moradores). 

Entretanto, verifica-se que um número pequeno de moradores ainda enterra (0,9%) e 

queimam (0,9%) o seu lixo, conforme visualizado no Gráfico 3.  

Tabela 3: Forma de destinação do lixo pelos Moradores do Bairro Industrial, 2012. 
Destinação do lixo  Quantidade Percentual 
Coleta pública  629 97,1 
Enterra  06 0,9 
Queima  06 0,9 
Outros  07 1,1 
Total  648 100,0 

Fonte: Própria 

Gráfico 3: Distribuição percentual da forma de destinação do lixo no Bairro 

Industrial, 2012 

 
Fonte: Própria 
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4. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO INDUSTRIAL 
 
O processo de industrialização no município de Barcarena no estado do Pará ocorreu de 

forma desordenada, sem o devido planejamento ambiental, social e ainda econômico 

viável para a população nativa do município, dessa forma torna-se necessário ressaltar 

que devido a este processo, as condições ambientais, bem como, sociais da população 

tornaram-se vulneráveis e inclusive prejudiciais no âmbito da saúde publica, haja vista 

que após a implantação do complexo industrial houve inúmeras contaminações dos 

lençóis freáticos e ainda do solo como citado anteriormente, além disto, o derramamento 

de substancias nocivas a saúde publica e a qualidade da água potável da comunidade de 

Barcarena implica diretamente na qualidade de vida dessa população além de gerar 

danos sociais plausíveis no âmbito da segurança publica, da educação, e da saúde, haja 

vista que o nível de doenças geradas pelo elevado índice de desflorestamento após ao 

processo de industrialização tornou-se alarmante devido principalmente a emissão de 

gases poluentes, más condições do Ar, ao desmatamento produzido, e ao índice de 

alergias geradas justamente pelas contaminações das variáveis ambientais, tais como 

água, solo, e inclusive vegetação. Estas afirmações são subsidiada conforme dados das 

Tabelas 4, 5, 6, obtidos pelos questionários aplicados junto aos moradores da 

comunidade do bairro industrial, o qual localiza-se próximo ao complexo industrial.  

 
4.1 CONDIÇÕES DE SAÚDE. 
 
Quanto á saúde dos moradores do Bairro Industrial fez-se a mensuração das doenças 

mais frequentes no bairro, de acordo com a Tabela 4 e Gráfico 4, são: verminose, 

alergia, micose, dengue, escabiose, hepatite, diabete, câncer e malária. Estas 

informações são resultado do trabalho feito pela UFRA, em Barcarena em 2012. 
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Tabela 4: Tipos de doenças mais frequentes nos moradores do Bairro Industrial, 
2012. 

Doenças mais frequentes  Quantidade  
Verminose  274  
Alergia  245  
Micose  188  
Dengue  157  
Escabiose  70  
Hepatite  18  
Diabete  17  
Câncer  13  
Malária  11  

Fonte: Própria 
 

Gráfico 4: Tipos de doenças mais frequentes nos moradores do Bairro Industrial, 
2012 

 
Fonte: Própria 

 
4.2. CONDIÇÕES DA EDUCAÇÃO 
 

A Tabela 5 apresenta nível de escolaridade dos moradores do Bairro Industrial, 

verificando-se que 45,4% possuem o ensino fundamental incompleto; 13,1% possuem o 

ensino médio incompleto, 11,7% possuem educação infantil e 9,7% possuem o ensino 

médio completo. Ressalta-se que uma quantidade pouco significativa de moradores 

possuem o ensino superior completo (2,4%) e incompleto (1,2%) e 8,3% dos moradores 

não possuem escolaridade, o que, em termos quantitativos, representa 214 pessoas, 

conforme pode ser verificado no Gráfico 5 (UFRA, 2012): 
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Tabela 5: Nível de escolaridade dos moradores do Bairro Industrial, 2012 
Escolaridade  Quantidade  Percentual  
Educação Infantil  301 11,7 
Fundamental incompleto  1.166 45,4 
Fundamental completo  212 8,2 
Médio incompleto  336 13,1 
Médio completo  250 9,7 
Superior incompleto  30 1,2 
Superior completo  62 2,4 
Sem escolaridade  214 8,3 
Total  2.571 100,0 

Fonte: Própria 
 

Gráfico 5: Nível de escolaridade dos moradores do Bairro Industrial, 2012 

 
Fonte: Própria 

           
4.3 PROBLEMAS URBANOS E A CRIMINALIDADE. 
 
Quanto ao nível de criminalidade e demais problemas urbanos, têm-se na tabela a seguir 

a resposta dos moradores do Bairro Industrial quando questionados se foram vítimas de 

violência, sendo que 76,6% disseram que não e 23,4% informaram que já foram vítima 

de violência, conforme visualizado no Gráfico 6, abaixo: 

 
Tabela 6: Moradores do Bairro Industrial vítimas  de violência, 2012 

 
 
 

 
Fonte: Própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vítima de violência Quantidade Percentual 
Sim 156 23,4 
Não 511 76,6 
Total 667 100,0 
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Gráfico 6: Percentual de vítimas de violência no Bairro Industrial, 2012 

 
Fonte: Própria 

 
De acordo com a Tabela 7, abaixo, 75,4% dos entrevistados informaram que não 

tiveram sua casa assaltada e 24,6% informaram que já tiveram sua casa assaltada, 

conforme visualizado, também, no Gráfico 7. 

Tabela 7: Moradores que tiveram casa assaltada no Bairro Industrial, 2012. 
Casa assaltada Quantidade Percentual 

Sim 164 24,6 
Não 503 75,4 
Total 667 100,0 

Fonte: Própria 
 

Gráfico 7: Percentual de moradores do Bairro Industrial que tiveram casa 
assaltada, 2012. 

 
Fonte: Própria 

 
5 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo buscou-se pesquisar a situação socioambiental das comunidades da 

cidade de Barcarena, especificamente os que vivem no entorno do complexo industrial, 

onde se processa a dinâmica de arranjos produtivos locais para a produção mínero-

metalúrgica.  

Verificou-se que a urbanização de Barcarena ocorreu de forma não planejada, o que 

vem afetando o meio ambiente, assim como a população residente no Bairro Industrial. 
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De acordo com resultados desta pesquisa, desde o ano de 2000 vem ocorrendo acidentes 

ambientais no local, totalizando sete, provocando poluição nos rios, solos (lençóis 

freáticos, subsolos) e, principalmente, do ar, prejudicando a biota desse ambiente. 

Os fatores supramencionados geram externalidades negativas para os moradores do 

bairro industrial, cuja situação socioeconômica se mostra fragilizada, em razão de sofrer 

as consequências destas poluições. Neste sentido, doenças como verminose, alergia e 

micose são as mais frequentes, além do mais, os peixes dos rios, que eram a base 

protéica da população, estão contaminados, em função dos resíduos impróprios 

oriundos das indústrias. 

Constatou-se, também, o baixo nível de escolaridade dos moradores do bairro industrial, 

sendo a grande maioria (45,4%), possuem apenas o fundamental incompleto, 

dificultando a inserção desses moradores no mercado de trabalho. 

Os problemas socioambientais vivenciados no Bairro Industrial revelam a ausência do 

poder público nessa comunidade, assim como, não se percebeu ações mais contundentes 

para se resolver o problema de acidentes ambientais, que vêm comprometendo a 

qualidade de vida dessa população. 

Neste contexto, sugerem-se que as empresas, causadoras destes danos, assim como o 

governo, invistam em ações para melhorar a situação dos moradores do bairro 

industrial,  fazendo o remanejamento dessas pessoas para áreas mais seguras, além da 

necessidade de elevar a fiscalização nas empresas, como forma de evitar danos 

ambientais.  
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Resumo 

Este artigo procura estimar o valor monetário gerado à economia pelos bens e serviços 
privados derivados do serviço hidrológico de provisão de água da região hidrográfica 
amazônica. A valoração partiu do valor realizado via preços de mercado, enquanto 
medida que expressa as preferências dos agentes associados em cada caso. No exercício 
de valoração, o preço do bem é interpretado como o benefício marginal (disposição a 
pagar) na última unidade adquirida. Os bens privados avaliados foram: água tratada para 
consumo humano e industrial, água para consumo pecuário, hidroeletricidade, recursos 
pesqueiros, transporte fluvial de carga e passageiros. Como resultado obteve-se que o 
valor monetário gerado a economia pelo uso direto dos recursos hídricos foi de R$ 
18.234,010 milhões, com predominância na hidroeletricidade (58,94%), seguido do 
consumo de água para uso industrial (15,18%) e transporte fluvial de carga (13,63%). 
Este montante compreende 10,27% do valor bruto de produção industrial dos sete 
estados da região hidrográfica amazônica. A heterogeneidade dos valores obtidos para 
cada tipo de uso direto atribui-se primeiramente as caraterísticas de oferta e demanda 
que variam entre cada tipo de uso e logo às economias de escalas aproveitadas em cada 
um. 

Palavras-chave: serviço de provisão de água, valor monetário gerado à economia, 

região hidrográfica amazônica. 

 

1. Introdução 

As mudanças insustentáveis dos modos de produção e consumo têm criado 

desequilíbrios na exploração e distribuição dos recursos hídricos. As consequências 

manifestam-se em alterações nos ciclos hidrológicos, na qualidade da água e 
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desigualdade no seu acesso. Nesta situação de concorrência no uso da água e na procura 

de novas fontes, a bacia hidrográfica do rio Amazonas entra no debate por conter a 

maior reserva de água doce do mundo, aproximadamente o 14,82% do volume de água 

do planeta (SHIKLOMANOV, 1998; CHANG, 2013). 

Aproximadamente 64% da área da bacia amazônica localizam-se em território 

brasileiro, esta área é denominada para fins administrativos como Região Hidrográfica 

Amazônica (RHA) e é o objeto do presente estudo. Pelos múltiplos aproveitamentos que 

tem os recursos hídricos da RHA, interessa conhecer qual é o valor monetário gerado 

pelos diferentes usos diretos.  

 

2. Serviço Hidrológico Provisão de Água: produtor de bens comuns e bens públicos 

O capital total da economia é conformado pelo capital natural (Kn), humano (Kh), 

social (Ks) e produzido ou manufatureiro (Kp) (MUELLER, 2005; ARONSON et al., 

2007; HAWKEN et al., 2000). A relação Kp e Kn tem sido objeto de estudo entre as 

linhas da economia neoclássica e da ecológica. A primeira argumenta que com o 

desenvolvimento tecnológico, os estoques de Kn podem ser substituídos por Kp. A 

segunda defende que Kn e Kp são complementares e não substitutos (BLIGNAUT et 

al., 2007; CONSTANZA et al., 1997).  

Destaca-se que os benefícios (Kn) gerados pela provisão de água (Quadro 1) apresentam 

caraterísticas de não exclusividade devido a que o capital natural não exerce 

mecanismos de exclusão de beneficiários, tal como acontece no mercado através de 

sistemas de preços.  

O aproveitamento da água bruta é feito através de retiradas significativas da mesma de 

fontes naturais (usos consuntivos), sendo que uma parte é retornada com certas 

variações na sua composição (ANA, 2013). Este modo de uso diminui a disponibilidade 

para outros usuários. Portanto, a água bruta apresenta tendências de “bem comum”. 

Pelo contrario, o aproveitamento das hidrovias, a energia potencial gravitacional dos 

corpos de água e os ecossistemas aquáticos, não precisam de retiradas significativas da 

água das fontes (usos não consuntivos). Em consequencia, não há indícios de rivalidade 



Atas  Proceedings    |    2331

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11
 

3 
 

entre usuários em cada tipo de uso, o que faz que estes benefícios apresentem 

caraterísticas de “bens públicos”1. 

Quadro 1 - Bens públicos e bens comuns gerados pelo serviço hidrológico provisão 
de água e usos diretos dos corpos de água 

Fonte: Cardozo (2015) 

Estes bens comuns e públicos gerados pelo serviço provisão de água são aproveitados e 

explorados pelo capital produzido ou manufatureiro (Kp) para produzir bens privados 

(Quadro 1). Daí, um aspecto importante a entender são as caraterísticas de uso em cada 

setor consumidor. 

No caso do uso doméstico, a utilidade total que um indivíduo obtém da água é infinita, 

já que sem uma quantidade mínima o ser humano não pode existir. Os primeiros 20 

litros de água são vitais para o sustento da vida, então, a curva de demanda de água não 

deve ser desenhada a partir de zero (FUENTES et al., 2012; HOWARD & BARTRAM, 

2003) (Figura 1). Note-se, que a inclinação da curva diminui com o aumento ao acesso a 

água, isto porque a função de demanda é formada por uma parte voltada a satisfazer as 

necessidades vitais e, por isso menos sensível ao preço, e outra que procura garantir 

usos adicionais (maior sensibilidade ao preço). Quando o indivíduo tem acesso ótimo à 

provisão de água, a curva tende a ser mais elástica. 

                                                           
1 No caso específico dos ecossistemas aquáticos, se bem não existe rivalidade para que um agente a mais 
pesque, a disponibilidade de recursos pesqueiros pode apresentar certa rivalidade devido aos processos de 
reprodução. 



2332    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

4 
 

Figura 1 – Curva de demanda individual da água para uso doméstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: V.E = Vulnerabilidade a enfermidades segundo a World Health Organization (Howard e Bartram, 
2003). 
Fonte: elaboração própria a partir de Fuentes et al., (2012) e Howard & Bartram (2003). 

Nos setores pecuário, agrícola e industrial, a água é usada como fator de produção, 

tendo a “quantidade e qualidade de água” como variável de entrada nos processos. Na 

primeira atividade, os coeficientes de consumo por cabeça variam de acordo com o tipo 

de animal; os animais de grande porte (bovinos, bubalinos, equinos) possuem uma 

média de consumo de 50 litros/dia, os de meio porte (suínos, caprinos, ovinos) – 10 a 12 

litros/dia, e os de pequeno porte (galináceos, codornas) – 0,36 litros/dia (ONS, 2005). 

Na agricultura, a demanda hídrica depende das condições climáticas da região, a área 

irrigada, a umidade do solo provindo das chuvas, o rendimento e o preço da cultura em 

questão (MORAN & DANN, 2008). Quanto maiores os níveis de precipitações, menor 

a necessidade de extração de água para irrigação. 

Na indústria, o aproveitamento da água pode ser feito como componente do produto, 

elemento do sistema de utilidades2 e para fins sanitários (SAUTCHÚK et al., 2011). 

Assim, as vazões de retirada por unidade de produto variam de acordo com os 

requerimentos no processo de produção (Figura 2). 

                                                           
2Elemento do sistema de utilidade: a água forma parte do conjunto de elementos que permite o 
funcionamento dos processos de produção, o caso mais comum é nos processos térmicos. Nas caldeiras a 
agua é utilizada para geração de vapor; em sistemas de refrigeração é usada como veículo para 
transferência de energia gerando variações de temperatura no processo. 
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Figura 2 – Vazão de retirada de água por atividade econômica (m3/ R$) 

Fonte: Elaboração Própria a partir da ONS (2005). 

Por seu turno, os setores de hidro energia, transporte fluvial e pesca não dependem só 

dos volumes de água. A geração de hidroeletricidade precisa da força motriz das massas 

de água e dos desníveis na localidade para melhor aproveitamento da força de 

gravidade. A navegação é possível segundo a profundidade das hidrovias e a velocidade 

dos fluxos de água; a produtividade pesqueira depende da saúde dos processos 

biológicos nos ecossistemas aquáticos. 

Uma vez que os bens derivados do serviço provisão de água entram no mercado, estes 

são expostos a transações. Porém, a versatilidade do uso da água dificulta que esta seja 

tratada e valorada como um bem privado particular. 

 

3. Valoração Econômica do Serviço Hidrológico Provisão de Água a través de 

Preços de Mercado 

Considerando que as preferências se manifestam nas transações, a demanda de um bem 

privado pode expressar também (de maneira parcial) a demanda daqueles bens e 

serviços ecossistêmicos que possuem ausência de mercados, mas que estão envolvidos 

na produção do bem em questão (HANEMANN, 2005). Neste contexto, o serviço 

provisão de água adquire valor monetário3 quando os agentes revelam a sua disposição 

a pagar pelos bens e serviços derivados deste. Os bens sujeitos à valoração nesta 

pesquisa são aqueles gerados pelos seguintes usos diretos (PEARCE, 1985; PEARCE & 
                                                           
3Segundo Daily et al. (2011), o valor dos serviços ecossistêmicos não é frequentemente captado em 
termos monetários, existem outras dimensões tal como: saúde, subsistência e patrimônio cultural. 
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MORAN 1994): água para uso doméstico, industrial e pecuário, geração de 

hidroeletricidade, pesca e transporte fluvial de carga e passageiros. 

Para conhecer a disposição a pagar por estes bens e serviços privados utilizou-se a como 

referência os preços de mercado, como medida da disposição a pagar revelada via 

preços e tarifas dos bens comercializados (YOUNG & LOOMIS, 2005). No presente 

estudo, o preço é interpretado como o valor monetário capturado do serviço provisão de 

água na última unidade do bem privado transacionado (HANEMANN, 2005). Esta 

abordagem foi utilizada por Fanaian et al. (2015) na valoração dos serviços hidrológicos 

do Rio Zambezi nas atividades de pesca e turismo de vida silvestre. O valor monetário 

gerado a economia (VME) pelo uso do serviço provisão de água é calculado para o ano 

2013 e expresso em (R$/ano). Para cada bem privado derivado deste serviço é 

necessário conhecer o preço (P) e as quantidades transacionadas (Q) (Quadro 2). 

Quadro 2 - Bens privados sujeitos a valoração e fontes de dados 

Fonte: Cardozo (2015) 

Logo é calculado o valor monetário gerado a economia (VME) através do produto entre 

estes valores, tal como apresentado na seguinte equação: 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑉𝑉 ∗ 𝑄𝑄𝑉𝑉         sendo i, o bem ou serviço privado em questão.  

Os dados de consumo hídrico para fins doméstico, industrial e pecuário, e as 

informações de produção pesqueira encontra-se disponíveis em recorte estadual. No 

caso de Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, os dados de estas atividades 

correspondem exclusivamente à RHA, devido a estes estados estrem inseridos 

completamente nesta região hidrográfica.  

O estado de Pará contem extensões de rios das regiões hidrográficas: Amazônica, 

Tocantins Araguaia e Atlântico Nordeste Ocidental. O estado de Mato Grosso contêm 

extensões de rios das regiões hidrográficas: Amazônica, Tocantins Araguaia e Paraguai 

(Mapa da Região Hidrográfica Amazônica, Agência Nacional das Águas, 2015)4. Por 

tanto, os valores obtidos no consumo de água para fins doméstico, industrial e pecuário 

nestes dois estados atribuem-se as áreas das regiões hidrográficas inseridas neles. 

No aproveitamento hidrelétrico e transporte fluvial é possível capturar dados por região 

hidrográfica devido a que no primeiro, existe informação dos rios tributários que 

alimentam as usinas e no segundo, é possível identificar os cursos das diferentes 

hidrovias. 

 

4. Caraterísticas de Mercado dos usos diretos do serviço Provisão de Água 

4.1.Usos Consuntivos: Do volume de água total consumido no ano de 2013 nos sete 

estados, aproximadamente 86,25% concentrou-se no uso industrial e pecuário. Entre os 

tres tipos de uso consuntivos, se evidencia heterogeneidade entre os estados (Figura 3) 

em quanto a volume de água.  

Quanto ao consumo doméstico, à população atendida em 2013 compreendeu apenas o 

55,83% da população total, com maior concentração no Amazonas, Pará e Mato Grosso. 

No consumo de água para fins industriais, o setor extrativista mineral foi responsável no 

ano 2013 por 65% das retiradas de água das fontes naturais, seguido da produção de 

alimentos (18%) e química (5%) (IBGE – PIA, 2013; ONS, 2005). O protagonismo do 

setor mineral em relação ao consumo água e o fato de esta atividade se concentrar no 
                                                           
4 http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx 
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Pará fazem que este Estado possua as maiores vazões de retirada de água para fins 

industriais (64,02% da região).  

Figura 3 – Volume de água consumido por tipo de uso e estado (m3/ano) - 2013 

Fonte: Elaboração própria a partir do SNIS (2013), IBGE-PIA (2013), IBGE-PPM (2013), ONS (2005). 

Por outro lado, Mato Grosso, Rondônia e Pará concentram mais do 80% da exploração 

pecuária (IBGE – PPM, 2013), e, por conseguinte, possuem as maiores vazões de 

retirada de água (91,61%) destinados a mitigação de sede animal, especialmente na cria 

de espécies de grande porte.  

A água utilizada para consumo animal não precisa ser tratada, por outro lado ela pode 

vir de empresas fornecedoras de água bruta ou ser utilizada diretamente das fontes 

naturais nos espaços de cria de gado. Por consequência, nem toda a água consumida 

nesta atividade é faturada. Devido não se poder distinguir a origem da água consumida 

para mitigação de sede animal, e a ausência de informação dos preços de água bruta, 

para fins desta pesquisa considerou-se as unidades de cria de gado como locais 

residenciais. Em quanto as tarifas de água nos usos consuntivos estes variam entre as 

companihas de saneamento, estados e usos (Figura 4).  
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Figura 4 – Tarifas de água para consumo doméstico e industrial (R$/m3) segundo 
as principais companhias fornecedoras de água – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do SNIS (2013), CAESA (2015), Manaus Ambiental (2015), CAER 
(2015), CAERD (2015), COSANPA (2015). 

 
4.2. Usos Não Consuntivos: A caraterização deste tipo de uso não é feita por volume 

(m3) de água consumida, neste caso, são avaliados os aproveitamentos das atividades 

econômicas associadas.  

No setor de hidroeletricidade, os estados da região possuem uma capacidade instalada 

aproximada de 6.373.509 KW – 7,13% da matriz hidroelétrica brasileira. Em quanto as 

usinas em construção, a Usina Belo Monte no rio Xingu está estruturada com uma 

capacidade de 11.233.100 KW, quase o dobro da atual potência instalada nas usinas da 

bacia amazônica. Outros empreendimentos, como as usinas: Teles Pires, São Manoel, 

Colíder e Sinop no rio Teles Pires prometem uma capacidade instalada de 3.219.800 

KW (ANNEL, 2015).  

Na atividade pesqueira, os estados inseridos completamente na RHA geraram 31,98% 

da pesca extrativa continental e 13,20% da produção por aquicultura do país. Os estados 

do Pará e Mato Grosso foram responsáveis por 24,87% e 10,84%, respetivamente 

(MPA, 2011). 

Quanto ao transporte fluvial de carga, no ano 2013 foram transportadas 43.281.664 

toneladas, distribuídas em 49,77% Bauxita, 12,42% via Contêiner, e 11,15% Soja. O 
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resto esteve composto por Milho, Combustíveis, Semi-Reboque Baú, Produtos 

Químicos Orgânicos e Mineiro de Ferro (ANTAQ, 2014).  

O transporte de passageiros atualmente é realizado em 314 trechos de navegação 

(BRASIL, 2013). Estes trechos se dividem em três tipos, entre cidades do mesmo estado 

(estaduais), entre cidades de diferentes estados (interestaduais) e entre cidades de 

diferentes países (longo curso). No ano 2012, foram transportados 8.887.424 

passageiros, sendo as rotas Estadual Amazonas e Estadual Pará as mais demandadas 

(Figura 5).  

Figura 5 – Quantidade de passageiros transportados por trechos de navegação - 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL (2013). 

 

5. Resultados e Discussão 

Considerando os usos obtidos exclusivamente dos recursos hídricos da região 

hidrográfica amazônica, o valor monetário gerado a economia no ano 2013 estimado a 

partir da disposição a pagar revelada nas transações dos bens derivados do serviço 

provisão de água foi de R$ 18.234.010.310 (Quadro 3). 

Este valor distribui-se da seguinte maneira: 58,94% hidroeletricidade, 15,18% água 

tratada para consumo industrial, 13,63% transporte fluvial de carga, 5,17% água bruta 
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para consumo animal, 2,87% água tratada para consumo doméstico, 2,23% recursos 

pesqueiros e 1,98% transporte fluvial de passageiros. Estes resultados atribuem-se 

primeiramente as caraterísticas de oferta e demanda que variam entre cada tipo de uso e 

logo às economias de escalas aproveitadas em cada um. 

Quadro 3 – Valor monetário gerado nos bens privados derivados da provisão de 
água – 2013 

 
Fonte: Cardozo (2015) 

Em relação às características de oferta e demanda nos usos consuntivos, as tarifas 

variam segundo os agentes beneficiados, assim, apesar da pouca diferença entre os 

volumes de água consumidos para fins industriais e pecuários, o VME do primeiro é 

mais elevado devido ao preço.  

Por outro lado, os volumes de consumo de água variam entre os estados em função das 

atividades econômicas que ali se desenvolvem. As atividades de extrativismo mineral e 

produção de eletrônicos participam no valor bruto de produção industrial nos sete 

estados em um 18,53% e 18,69%, respetivamente (IBGE – PIA, 2013). A primeira 

atividade concentra-se no Pará e a segunda em Amazonas, porém, pelos requerimentos 
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de volumes de água nos processos de produção, o consumo de água nestes dois estados 

dista significativamente.   

Entre as atividades com menor VME encontram-se: a captura de recursos pesqueiros e o 

transporte fluvial de passageiros. Frisa-se que ambos são usos não consuntivos e, 

portanto, o VME não é calculado por tarifas de água. Os recursos pesqueiros são 

commodities que não possuem custos de transformação, como no caso do fornecimento 

de água para usos consuntivos ou os serviços de geração de hidroeletricidade. 

Os estados do Pará e Amazonas lideram o 83,27% do valor monetário da pesca extrativa 

de água doce sendo que o modo de exploração dominante é artesanal. Esta atividade é 

desenvolvida por produtores autônomos em regime de economia familiar ou com 

relação de trabalho em parcerias (MPA, 2011). Sob este esquema, os pescadores 

organizam-se com pequenas quantias de capital, e meios de exploração de composição 

tecnológica baixa. A atividade promove o transporte fluvial de carga de pequeno porte 

ou informal para a movimentação da produção regional entre cidades da região. As 

embarcações podem ser mistas (passageiros e carga), sendo os principais bens de 

transporte: peixes, produtos do extrativismo vegetal e agricultura.  

No transporte fluvial de passageiros, o serviço é destinado predominantemente à 

população de baixa renda. Pelas poucas barreiras tecnológicas a pesca e o transporte 

fluvial de passageiros se desenvolvem em mercados com caraterísticas de concorrência 

perfeita (Quadro 4).  

Por sua vez, a geração de hidroeletricidade e o transporte fluvial de carga (atividades 

com maior VME) são compostos por elevado capital em infraestrutura, alta composição 

tecnológica e presença de várias empresas de grande porte associadas. Estes se 

desenvolvem geralmente em mercados com caraterísticas oligopolistas ou de monopólio 

natural.  
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Quadro 4 – Características de oferta e demanda nos usos não consuntivos 

 
Fonte: Cardozo (2015) 

 

O aproveitamento de economias de escala de recursos hídricos é feito em duas etapas: 

no processo de preparação ou adaptação dos corpos de água para a sua exploração e no 

processo de uso do benefício (Quadro 5). Na primeira etapa, é possível aproveitar 

economias de escala nos dois tipos de uso, quando é utilizada a máxima capacidade da 

infraestrutura instalada. No uso do benefício no tipo consuntivo, nos volumes de água 

próximos aos requeridos para sustento de vida humana e animal, composição de 

alimentos e bebidas, o aproveitamento de 1 m3 de água em economias de escala torna-se 

inviável. 

Nos usos consuntivos, existe a condição de exclusividade da água entre usuários devido 

a esta ser fornecida a través de ligações, por tanto é possível discernir uma quantidade 

de m3 de água por agente consumidor. Nos usos não consuntivos, o aproveitamento é 

feito sob atributos dos corpos de água com caraterísticas de bens públicos (hidrovias, 

ecossistemas aquáticos, energia potencial gravitacional das massas de água), não 

existem medidas de m3 de água utilizada por usuário, portanto, pode-se maximizar o uso 

segundo os meios convencionais de exploração. 
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Quadro 5 – Aproveitamento de Economias de Escala nos usos diretos do serviço 
provisão de água 

Fonte: Cardozo (2015) 

A geração de hidroeletricidade e o transporte fluvial de carga são os usos que 

apresentam melhor aproveitamento de economias de escala através do uso de 

embarcações de grande porte e maximização da produção das usinas hidrelétricas. 

A condição da região hidrográfica amazônica de possuir a maior disponibilidade hídrica 

do país não necessariamente é um indicativo de uma ótima cobertura de água tratada a 

sua população residente. Pelo contrário, esta região apresenta os piores índices de 

desabastecimento de água (44,17% do total da população). 

Quanto ao valor monetário gerado no setor industrial, os estados com maior 

concentração foram Pará (53,4%), Amazonas (27,12%) e Mato Grosso (14,44%), como 

consequência dos altos volumes de água demandados nas áreas de extrativismo mineral, 

madeira e alimentos. No setor pecuário, Mato Grosso foi responsável pelo 40,35% do 

valor monetário, seguido de Rondônia (26,76%) e Pará (23,32%). 

No transporte fluvial de cargas, 46,99% do valor monetário gerado corresponde ao 

transporte da bauxita, seguido de contêineres (15,98%) e soja (11,53%). O 

protagonismo da bauxita se deve ao alto volumem de toneladas transportadas e a que 

parte da cadeia de valor desta commoditie se desenvolver na bacia amazônica. 

Análogamente acontece com a Soja colhida em Rondônia e no norte de Mato Grosso, a 

qual é escoada pela hidrovia Madeira-Amazonas.  

O protagonismo do setor de hidroeletricidade nos cálculos de VME se deve também ao 

fato que o setor energia é quem sustenta e permite a captação dos benefícios oferecidos 

pelo serviço provisão de água através dos processos de extração de água, modificações 

nas hidrovias e desvio dos cursos de água.  
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Pelas demandas de água no setor alimentos e indústria, e os valores monetários 

calculados, sobretudo, no setor hidrelétrico, os recursos hídricos da região hidrográfica 

amazônica e as demais redes hidrográficas inseridas no presente estudo, sustentam a 

relação água – alimentos – energia nos estados em questão.  

 

6. Conclusões 

Apesar dos bens privados derivados da provisão de água possuírem preços de mercado, 

os aportes dados pelos benefícios ecossistêmicos envolvidos continuam apresentando 

caraterísticas de bens comuns e públicos pelo fato de não apresentarem mecanismos de 

exclusão no momento da sua exploração. Desta feita, quando um agente usufrui de bens 

e serviços privados derivados da exploração dos recursos hídricos da região hidrográfica 

amazônica, está usufruindo também dos bens comuns e públicos oferecidos pelo serviço 

provisão de água.  

Entre as atividades com maior e menor valor monetário gerado à economia nos recursos 

hídricos da região hidrográfica amazônica, existe uma disparidade no que tange ao 

capital investido, métodos de exploração e composição tecnológica. O poder de 

mercado dos agentes produtores e a composição dos custos de transformação são fatores 

que definem o cálculo do valor monetário gerado a economia dos bens privados 

derivados do serviço provisão de água. O montante de R$ 18.234 milhões está 

associado aos processos de adaptação, exploração e transformação dos bens 

ecossistêmicos do serviço provisão de água para geração de bens e serviços de mercado, 

quer dizer, a transferência de valor executada pelas diversas formas convencionais de 

capital da economia sob o capital natural. Devido a que as atividades econômicas 

baseadas no uso da água possuem como eixo principal a produção industrial, o valor 

monetário do serviço de provisão de água obtido compreende 10,27% do valor bruto de 

produção industrial dos sete estados da região hidrográfica amazônica. Não obstante, 

este valor pode estar subestimado devido as seguintes razões:  

1. A pesquisa só considerou a valor de uso direto, não considerou o valor de opção e os 

valores de não uso (legado e existência) derivados destes serviços hidrológicos. 



2344    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

16 
 

2. O VME não inclui o valor capturado do uso da água para fins domésticos, industrial 

e pecuário e atividade pesqueira desenvolvida exclusivamente nas áreas da região 

hidrográfica amazônica dos estados de Pará e Mato Grosso, isto porque a 

disponibilidade de dados estava no recorte estadual. O presente exercício de 

valoração determinou que as regiões hidrográficas inseridas nestes estados geram em 

conjunto um valor monetário de R$ 8.242.265.187 nas atividades econômicas 

mencionadas.  

3. Só foram consideradas as usinas hidroelétricas tipo I que operavam no ano 2013 e 

reportadas no ONS. Ainda existem pequenas centrais hidroelétricas que operaram 

mais não foram reportadas pela fonte mencionada por não estarem conectadas ao 

Sistema Interligado Nacional. 

4. O exercício de valoração não incluiu o uso da água para fins de irrigação devido a 

que os regimes de chuva favorecem a atividade agrícola e extrativismo, portanto, 

pode-se obter alguma estimação deste valor, atribuídos aos ciclos hidrológicos dos 

recursos hídricos em estudo.  A valoração também não considerou o valor capturado 

nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, lazer, turismo e fornecimento de 

recursos genéticos nos ecossistemas aquáticos.  

5. O exercício de valoração delimitou-se apenas a um grupo de aproveitamentos de 

usos diretos. Existem serviços hidrológicos que se comportam como recursos 

ambientais e que são usufruídos indiretamente por todas as formas de vida e 

aproveitados pelas distintas atividades econômicas.  

Devido às razões explicadas, considera-se que o valor de R$ 18.234,010 milhões 

corresponde só uma pequena fração do valor econômico gerado nos usos diretos dos 

recursos hídricos da região hidrográfica amazônica. Ao considerar os valores de uso 

indireto, valor de opção e legado, com certeza este valor tende a aumentar. Também é 

importante considerar que na avaliação dos usos consuntivos dos recursos hídricos, as 

tarifas de água tendem a serem relativamente baixas se comparadas a outros bens de 

mercado ou fatores de produção.  
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Ainda nas magnitudes de grande porte dos aproveitamentos da água no transporte 

fluvial de carga, geração de hidroeletricidade e produção industrial, observa-se uma 

grande discrepância ao verificar os valores de população não atendida com água tratada 

para consumo doméstico. Portanto, nota-se que a oferta de água e o investimento em 

infraestruturas para a exploração dos atributos dos corpos de água estão mais orientados 

as atividades produtivas do que ao serviço de saneamento para a população (oferta de 

água e tratamento de esgotos). A constatação desta situação indica a necessidade de 

aplicação de políticas públicas que garantam a igualdade de aproveitamento de recursos 

hídricos tanto para consumidores como para produtores. 

É necessario mudar a situação atual e contraditória da região amazônica de possuir o 

maior estoque de água doce e os piores índices de abastecimento de água e tratamento 

de esgotos. Devido a que os recursos hídricos da região hidrográfica amazônica 

possuem ausência de mercado na interface do ecossistema, o status ecológico destes 

corpos pode ser prejudicado pelas externalidades negativas geradas nos processos de 

exploração e uso. 

Por fim, em consonância com os resultados obtidos pode-se pensar em uma futura 

agenda de pesquisa relacionada aos diferentes aspectos que envolvem a valoração dos 

recursos hídricos, particularmente, a partir de quem se beneficia deles, afetos, por 

exemplo, a população local da região, ou de agentes econômicos que vão além de suas 

fronteiras físicas e que se beneficiam desses recursos a partir de sua condição de Bens 

Públicos e Bens Comuns.  
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RESUMO 
A agricultura familiar desempenhou historicamente papel crucial para o 
desenvolvimento de economias urbanas e rurais, garantindo soberania alimentar de 
povos e possibilitando criação das bases para o fortalecimento econômico de diversos 
países. Entretanto, com o avanço do modelo urbano-industrial de desenvolvimento, 
estes agricultores vêm sofrendo pressão para a transformação de seu modo de vida, 
quadro que se agrava com o cenário de mudanças climáticas uma vez que este segmento 
representa um dos grupos mais vulneráveis devido a baixa capacidade de investimento e 
alta dependência das características ambientais. O presente estudo teve o objetivo de 
identificar as estratégias de adaptação de agricultores familiares frente as mudanças 
socioecológicas em uma região de fronteira agrícola amazônica. O trabalho foi realizado 
por meio de entrevistas individuais com 50 agricultores residentes em um projeto de 
assentamento nos municípios de Nova Canaã do Norte e Colíder, localizados no Norte 
do Estado de Mato Grosso, Brasil, além da realização de análises da qualidade do solo 
por meio da Cromatografia de Pfeiffer. Os resultados demonstram que os agricultores 
buscaram melhoria de vida através da intensificação do uso de pastagens e da 
vinculação a atividades não agrícolas, que parecem desempenhar papel mais relevante 
na geração de renda do que atividades agrícolas isoladas. Simultaneamente, agricultores 
que tiveram estratégias de diversificar sua produção obtiveram maior renda que os 
demais. Em relação aos danos ambientais, grande parte dos agricultores percebe 
mudanças importantes no clima, com impacto direto na produção. Ao mesmo tempo, os 
dados da análise de solo revelam a baixa qualidade das áreas de pastagens e a melhor 
condição das áreas com sistemas agroflorestais ou destinadas a produção de hortaliças, 
apesar de representarem pequena proporção da área do assentamento. Como conclusão, 
a pesquisa aponta para a fragilidade decorrente da transformação do sistema produtivo. 
Palavras-chave: Agricultura camponesa, Qualidade do solo, Resiliência, 
Cromatografia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar desempenhou historicamente papel crucial para o 

desenvolvimento de economias urbanas, garantindo a soberania alimentar de povos e 
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possibilitando a criação de uma base para o fortalecimento econômico de países. 

Entretanto, representa um dos grupos mais vulneráveis as mudanças em curso 

promovidas pela modernização da agricultura, sendo seu futuro alvo de inúmeros 

questionamentos, principalmente nas regiões de fronteiras agrícolas (Conceição et al., 

2009). Essa vulnerabilidade está ligada a baixa capacidade de investimento, alta 

dependência do seu modo de vida levando em consideração as características 

ambientais, sociais e econômicas, e pela pressão exercida pelo modelo de agricultura 

industrial. 

As mudanças vivenciadas pela modernização da agricultura tiveram como base a 

proposta de “bem estar” associada a atividades econômicas focadas na maior 

acumulação de bens, na qual a produção e o consumo foram e continuam sendo muito 

estimulados. Esse modelo de exploração econômica baseada na obtenção de lucro 

trouxe crescimento em vários setores da sociedade, porém, provocou alterações dos 

tempos e ritmos do planeta, alterando as taxas de renovação e substituição dos insumos. 

É por isso que, conforme destacado por Carrasco (2012), discutir os efeitos deste 

processo não está relacionado apenas com a compreensão da situação socioambiental 

que vivemos, mas também com a própria viabilidade desta forma de civilização. 

Muitos agricultores familiares enfrentam problemas na conservação do solo 

devido a esse processo de modernização da agricultura, que estimula o uso intensivo 

deste recurso não associando o uso de práticas conservacionistas que podem reduzir os 

impactos da agricultura sobre o ambiente. Diante disso, muitas áreas agrícolas 

encontram-se atualmente em processo de degradação pelo seu uso contínuo. Outro 

efeito decorrente é a redução das áreas naturais devido à expansão das fronteiras 

agrícolas. Este cenário revela o grau de fragilidade da agricultura familiar nessas regiões 

uma vez que, para este segmento, o solo funciona como a base para a produção de 

plantas e animais, regulação do fluxo de água, estocagem e ciclagem de nutrientes, 

sendo sua qualidade essencial para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. 

Alguns autores, como Maletta (2009), apontam que discutir como os modelos de 

agricultura responderão aos desafios socioecológicos que se apresentam não é tarefa 

simples. Neste contexto, estudar os objetivos dos agricultores familiares e suas 

estratégias de adaptação levando em consideração a qualidade do solo torna-se 

imprescindível para fortalecer este segmento em diferentes escalas.  
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O presente estudo teve o objetivo de identificar o processo de formação, as 

estratégias de adaptação e os modelos de produção dos agricultores familiares do 

Assentamento Veraneio, localizado nos municípios de Nova Canaã do Norte e Colíder-

MT, Brasil, relacionando-os ao uso e qualidade do solo, objetivando gerar subsídios 

para o fortalecimento da agricultura familiar, especialmente na região de fronteira 

agrícola amazônica. 

 
 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local de realização da pesquisa 

O trabalho foi realizado no Projeto de Assentamento (PA) Veraneio, situado 

entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Colíder, localizados na região norte do 

estado de Mato Grosso, Brasil. A história da região está fortemente ligada à agricultura 

familiar devido ao processo de colonização implementado desde a década de 70 pelo 

governo brasileiro. Atualmente mais de 85% dos estabelecimentos rurais desta região 

são enquadrados como "agricultura familiar".  

 

Constituição dos dados sobre estratégias de adaptação 

A pesquisa envolveu 50 famílias agricultoras. A seleção das famílias 

participantes foi realizada dentro do projeto de assentamento Veraneio de forma 

aleatória e a partir da aceitação por parte dos entrevistados, que assinaram um termo de 

consentimento de participação na pesquisa. Foram entrevistadas as pessoas responsáveis 

por cada propriedade (homem ou mulher). No caso de ausência destas pessoas, foi 

adiada a entrevista ou mudada a propriedade. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, contendo questões abertas e 

fechadas (Manzini, 2004; Gil, 2008).  As informações obtidas com as entrevistas foram 

transcritas para posterior análise. O roteiro de questões envolveu os seguintes temas: 

a) Objetivos da família com as diferentes atividades desenvolvidas na 

propriedade, sejam elas agrícolas ou não agrícolas. Identificação da percepção da 

família sobre o papel exercido pela terra frente a estes objetivos. 

b) Dificuldades percebidas para o fortalecimento das atividades agrícolas, 

em especial para garantir a sucessão familiar na propriedade. 
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c) Influências exercidas pelos modelos de produção em larga escala e 

efeitos na família e na forma de trabalhar na propriedade. 

d) Percepções sobre o efeito das mudanças climáticas no sistema de 

produção. 

e) Perspectivas e estratégias utilizadas pelos agricultores para sua 

permanência no campo. 

f) Caracterização do modo de produção da família. 

Destaca-se ainda que o formulário de entrevistas foi submetido ao procedimento 

de pré teste com agricultores do município de Alta Floresta, MT. O pré teste consiste 

em uma prova preliminar que é aplicada depois de redigido o questionário, mas antes de 

aplicado definitivamente que tem por objetivo detectar possíveis falhas no questionário, 

verificar o tempo necessário para sua aplicação e ter a opinião do entrevistado sobre as 

perguntas feitas (Gil, 2008). 

De forma a complementar as informações das entrevistas, também foram 

realizadas observações diretas, com visitas e registros fotográficos, visando caracterizar 

melhor as propriedades.  

 

Constituição dos dados sobre qualidade do solo 

Foi realizado ainda estudo da qualidade e conservação do solo como indicador 

de sustentabilidade, através dos atributos químicos, físicos, biológicos e os aspectos 

visuais. Esta análise teve como objetivo avaliar a capacidade do solo em prover os 

recursos mínimos necessários à manutenção dos sistemas de produção. Para isso, foram 

coletadas de 01 a 03 amostras de solo em cada propriedade, priorizando áreas com 

diferentes estratégias de manejo e histórico de uso, que foram analisadas através da 

Cromatografia de Pfeiffer, seguindo a metodologia proposta por Restrepo (2014). Para a 

interpretação adotou-se os exemplos apresentados na figura 1. 

Foram realizados testes de Correlação e teste T de comparação de médias, 

considerando 95% de Intervalo de Confiança e 5% de erro. Utilizou-se o programa 

estatístico IBM SPSS Statistic versão 20.0 (IBM, 2011). 
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Figura 1 – Esquema utilizado para a classificação das amostras de solo a partir da 

análise da cromatografia. Fonte: Elaborada pelo autor a partir da adaptação de Restrepo 

(2014). 

 
1: solos sem equilíbrio. 2: solos com pouco equilíbrio. 3: solos medianamente 
equilibrados. 4: solos bem equilibrados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão apresentados em 04 itens: o processo de formação do 

assentamento Veraneio (história local); caracterização dos agricultores e do seu modo 

de vida; percepção de riscos e, finalmente, análise de solo. 

 

Caracterização dos agricultores e processo de formação do Assentamento Veraneio 

O assentamento Veraneio foi formado no ano de 1998, formado por 523 lotes de 

25 hectares cada1. Conforme destacado por ICV (2005), foi neste ano que agricultores 

                                                           
1 Este é o número original de lotes do assentamento. Deve-se considerar que houve 
processo de comercialização de lotes desde o período de formação do assentamento. 
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sem-terra foram incentivados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de 

Colíder a acamparem na porteira da fazenda que daria origem ao assentamento, com o 

intuito de forçarem a negociação. Este processo não foi conflituoso, pois havia interesse 

por parte do proprietário, sendo o sindicato, juntamente com o INCRA, o responsável 

pela negociação e a desapropriação da área. Assim, grande parte dos entrevistados 

chegou a esta localidade a partir desta data.  

No assentamento Veraneio os assentados foram incentivados a iniciarem a 

criação de gado leiteiro através dos técnicos do INCRA e financiados pelo PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar), porém, conforme 

indicado por ICV (2005), muitos agricultores teriam sido forçados a comprar animais de 

criadores credenciados que supervalorizaram o gado. Os agricultores acabaram 

adquirindo estes animais por não ter outra opção e também por vislumbrar na produção 

de leite uma fonte de renda segura. 

De fato, a atividade pecuária é uma das principais atividades econômicas dos 

municípios de Colíder e Nova Canaã do Norte, sendo, portanto, as pastagens a principal 

forma de ocupação do solo agrícola da região. Em 1996 cerca de 90% das propriedades 

rurais de ambos os municípios realizavam a pecuária como a principal atividade 

econômica (Olival, 2005). Chama a atenção à evolução da porcentagem de área ocupada 

por pastagens de 1995 a 2006 nestes dois municípios, em Colíder cresceu 12% e Nova 

Canaã do Norte cresceu 20%, revelando que o incremento das áreas de pastagens nestas 

localidades ocorreu de forma mais intensa do que na média do Estado de Mato Grosso 

que foi de 2% (IBGE, 2006). Destaca-se, entretanto, a baixa produtividade da pecuária 

da região sendo este um dos fatores que tem sido apontado como responsáveis pelos 

grandes impactos ambientais observados em todo Portal da Amazônia, como a abertura 

de novas áreas de pastagens, a retirada das matas ciliares, a erosão no solo entre outros 

(Olival, 2005). 

 

Modo de produção atual dos agricultores 

O número de moradores por sítio variou entre 01 a 07 pessoas, com média de 

3,24 pessoas, sendo 90 do sexo masculino e 72 do sexo feminino. Quanto a idade das 
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pessoas2, 21,6% era formada por jovens (entre 0 e 14 anos), 67,28% adultos (entre 15 e 

59 anos) e 10,49% idosos (>60 anos). 

O trabalho no sítio foi a principal forma de trabalho da maioria das famílias do 

assentamento.  Nesse sentido, 81,48% das pessoas declararam que trabalhavam no sítio 

(ocupação agrícola), 14,81% trabalhavam fora da propriedade (ocupação não agrícola), 

e 3,71% das pessoas não realizavam atividades econômicas (inclui-se neste grupo parte 

das pessoas classificadas como jovens e/ou idosos). 

Foi identificada correlação positiva de 67,3% entre o número de moradores nas 

propriedades e o número de pessoas que trabalhavam em atividades agrícolas (P < 

0,001), revelando a importância da mão de obra familiar para o desenvolvimento das 

atividades agrícolas. Não foi encontrada relação entre o número de moradores e o 

número de trabalhadores em atividades não agrícolas (P > 0,05). 

Considerando o número total de pessoas e a área total das propriedades, chegou-

se a um número médio de 0,13 pessoas/hectare. Quando se utiliza o número de 

trabalhadores totais (em atividades agrícolas e não agrícolas) este valor foi de 0,12 

pessoas/hectare. Já quando são excluídas as atividades não agrícolas obteve-se o valor 

de 0,10 pessoas/hectare. Segundo dados do censo agropecuário de 2006, a agricultura 

familiar ocupa 0,15 pessoas por hectare enquanto a agricultura não familiar ocupa 

apenas 0,02 pessoas por hectare no Brasil (IBGE, 2006). No caso do PA Veraneio essa 

média de empregos fica abaixo da média nacional principalmente devido a principal 

atividade ser a criação de gado leiteiro de forma extensiva na maioria das propriedades 

avaliadas. Entretanto, quando comparada à média nacional da agricultura não familiar o 

número de pessoas por hectare do PA Veraneio mostra-se superior. 

A renda média das famílias foi de R$ 2.705,92 por mês, ou seja, 3,07 salários 

mínimos/mês3. Considerando a renda/hectare, dado que reflete a eficiência geral de 

utilização da área para geração de recursos financeiros, chegou-se ao valor de R$ 

1.298,47/hectare/ano (1,48 salários mínimos) enquanto a renda per capita ficou em R$ 

839,18/pessoa/mês (0,95 salário mínimo). De acordo com Loureiro & Suliano (2009) no 

Brasil, é comum a utilização da linha da pobreza de ½ salário mínimo por mês de renda 

per capita como medida de pobreza, ficando a média das famílias do assentamento 

                                                           
2 Classificação da população por grandes grupos de idade segundo o IBGE, 2016. 
3 Valor do Salário Mínimo de R$ 880,00/mês. 
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acima da linha da pobreza. Deve-se destacar, entretanto, que 20% das propriedades se 

enquadravam abaixo da linha da pobreza.  

Foram identificadas correlações negativas entre o número total de moradores e 

renda per capita das propriedades (R = -44,2%, P = 0,001), além do número de 

trabalhadores em atividades agrícolas e a renda por trabalhador em atividades agrícolas 

(R = -43,2%, P < 0,05 e R = -53,0%, P < 0,001). Ao mesmo tempo, foi identificada 

correlação positiva de 32,6% entre a renda total da propriedade e o número de 

trabalhadores em atividades não agrícolas (P < 0,05). Estes dados revelam a importância 

das atividades não agrícolas para a geração de renda para as famílias - de fato, as 

famílias que tem maior número de pessoas envolvidas em atividades agrícolas possuem 

menor valor de renda por pessoa, enquanto aquelas com maior número de pessoas 

engajadas em atividades não agrícolas possuem maior valor por pessoa. 

O conhecimento dos componentes formadores do conjunto de atividades 

geradoras de renda na formação da economia familiar é de fundamental importância 

para estabelecer estratégias de políticas públicas para aumentar a sua sustentabilidade, 

pode, também, ser um importante subsídio na gestão dos recursos naturais da 

propriedade (Galvão et al., 2005). Assim como indicado por pesquisas em outras 

regiões brasileiras, percebe-se que as atividades não agrícolas desempenhavam papel 

importante na composição de renda das famílias do PA Veraneio (sendo uma opção 

mais “atrativa” do que as atividades agrícolas).  

A principal atividade econômica do assentamento Veraneio é o gado leiteiro, 

citado por 21% das famílias como fonte de renda. Porém, outras atividades foram 

citadas, tanto relacionando atividades agrícolas quanto não agrícolas. Dentre as 

atividades agrícolas destacaram-se a coleta de sementes, horta, suínos, aves, peixes, 

gado de corte e aluguel do pasto. Já dentre as não agrícolas foram identificadas o 

trabalho no serviço público, aposentadoria, trabalho na construção da usina hidrelétrica 

de Colíder e a prestação de serviços em outras propriedades (Figura 2). Destaca-se que 

40% das propriedades apresentaram fontes de renda não agrícolas. 

O número médio de atividades geradoras de renda nas propriedades foi de 1,64, 

variando desde propriedades que relataram apenas 1 fonte de renda até propriedades que 

relataram o máximo de 4 fontes de renda (Quadro 1). A diversificação das fontes de 

renda, com a incorporação de novas atividades produtivas e inclusive atividades não 
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agrícolas fazem parte da pluriatividade da agricultura familiar, sendo um componente 

que usualmente é relacionado à maior capacidade de adaptação deste segmento. Este 

fato é reforçado na medida em que foi identificada correlação positiva de 30% (P < 

0,05) entre o número total de atividades geradoras de renda e a renda total e a renda per 

capita das propriedades no PA Veraneio – destaca-se que neste sentido as atividades não 

agrícolas desempenharam, como já mencionado, papel relevante na geração de renda 

per capita. 

 

Figura 2 – Atividades geradoras de renda realizadas pelas famílias no PA Veraneio em 
porcentagem. Alta Floresta, 2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quadro 1 – Porcentagem e renda média mensal das propriedades de acordo com o 
número de atividades geradoras de renda. Alta Floresta, 2016. 

Número de atividades geradoras de 
renda % de Propriedades Renda média 

(R$/mês) 
1 56 2.271,43 
2 30 2.948,67 
3 8 3.045,00 
4 6 4.193,33 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Compreender elementos da resiliência da agricultura familiar significa 

identificar os mecanismos que possibilitam este segmento ultrapassar os desafios 

históricos impostos. Atualmente a industrialização da produção e a pluriatividade 

aparecem como elementos importantes na discussão sobre o futuro da agricultura 

familiar. Neste sentido Ney & Hofmann (2008) apresentam algumas reflexões 

importantes, indicando que, se por um lado estas atividades possibilitam elevar a renda 

média das famílias (são atividades que usualmente garantem as famílias uma renda 

continua e em maior valor), por outro acabam afastando os moradores das atividades 

rotineiras das suas propriedades, forçando a mudança no perfil de atividades produtivas. 

Ao mesmo tempo, acirra-se o processo de concentração de renda nestas localidades 

podendo ser um fator agravante do processo de concentração de terras. 

A diversificação da produção na agricultura familiar é uma condição 

imprescindível para sua manutenção e competitividade dos territórios rurais na medida 

em que promove a biodiversidade, gerando renda por meio de novas oportunidades de 

mercado. Entretanto, o desenvolvimento do capitalismo no campo caracterizado pelo 

incremento das relações mercantis acabam fazendo com que somente as atividades 

agrícolas tornem inviável a manutenção das famílias, devido aos baixos rendimentos 

obtidos exclusivamente com a agricultura. Esses fatores contribuem para que os 

agricultores adotem a pluriatividade como uma alternativa para geração de renda (Aires 

& Salamoni, 2013). 

Este fato faz surgir uma percepção que a expansão do modo capitalista para as 

relações de produção no campo enfrentou e ainda enfrenta fortes limitações, sejam de 

ordem ambiental, social ou econômica (Schneider, 2003). Assim, neste processo 

incompleto de incorporação à lógica do capital, coexistem diferentes formas de fazer 

agricultura, mesmo dentro do universo da agricultura de base familiar. 

Em relação à ocupação do solo, a maior parte das propriedades do PA Veraneio 

é composta por pastagens, em alguns casos atingindo um patamar de 100% da área da 

propriedade. Em média as propriedades possuíam 80,91% de pastagens, 13,34% de 

áreas de reservas e preservação permanente, 4,86% de lavoura temporária e 0,32% de 

lavoura permanente. Foram relatados diferentes tipos de uso do solo, como culturas 

temporárias (cana de açúcar, mandioca, hortaliças entre outras), culturas permanentes 
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(frutíferas), pastagem além de solo em pousio, mecanizado (solo gradeado ou arado 

recentemente, mas que ainda não foi semeado) e sistema agroflorestal (SAF). 

O gado leiteiro, além de ser a atividade mais praticada pelos agricultores do 

assentamento Veraneio, também é a mais importante em termos econômicos, segundo a 

opinião de 58% dos entrevistados, na sequencia vem o gado de corte e a horticultura 

com 16 e 14% respectivamente. Para 12% dos agricultores todas as atividades 

realizadas possuem o mesmo grau de importância não sendo possível a sua separação. 

Outras atividades citadas foram aves (4%), artesanatos e aposentadoria (2%). 

O quadro 3 apresenta a comparação da renda total e a renda per capita das 

propriedades que citaram ter 1 atividade geradora de renda como principal com as 

propriedades que citaram ter na diversificação e integração de atividades sua estratégia 

de geração de renda. Novamente identificou-se que a diversificação mostrou-se ser mais 

relevante para os agricultores, que obtiveram renda total 50% superior e renda per capita 

43% superior. 

 

Quadro 2 – Teste T para comparação da renda total das propriedades e renda per capita 
das propriedades que relataram ter como estratégia a diversificação ou citaram uma 
atividade econômica como central. Alta Floresta, 2016. 

Variável Diversificação N Média Desvio Padrão P 

Renda Total Diversificação 35 3.014,57 1.639,57 0,002 Atividade única 14 1.934,29 775,67 

Renda per capita Diversificação 35 1.015,02 517,53 0,057 Atividade única 14 709,34 430,10 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando questionados sobre quais objetivos ainda desejam atingir em sua 

propriedade a maioria das respostas estava relacionada às melhorias nas atividades que 

já realizavam, ou seja, não desejam trocar de atividade, sendo relatado por 80% dos 

entrevistados, melhorar o bem estar e o conforto da família foram citados por 20% dos 

agricultores e 14% queriam investir em outras atividades a fim de conseguir melhorias.  

 

Percepção e severidade dos riscos 

As principais dificuldades no PA Veraneio relatadas pelos agricultores estão 

relacionadas à falta de serviços de apoio como ATER, sendo citados por 44% dos 

entrevistados. As questões de mercado como altos preços de insumos e materiais, baixo 
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preço de venda e dificuldades de transporte dos produtos são dificuldades recorrentes e 

foram citadas por 36% dos agricultores. As dificuldades relacionadas às práticas de 

manejo foram citadas por 36% dos entrevistados, sendo esses problemas o solo 

enfraquecido e dificuldades de correção, pouca produção, degradação das pastagens, 

incidência de pragas e plantas invasoras. Os fatores do ambiente como períodos de seca 

e topografia acidentada foram citados por 14% dos agricultores. Questões sociais como 

idade avançada e saúde foram citadas por 10% dos entrevistados e as estradas em mal 

estado foi citado por 6%. 

Segundo Conceição et al., (2009) ao se fazer um diagnóstico da situação 

vivenciada pelos agricultores familiares fica claro que a categoria enfrenta uma série de 

dificuldades e isso não acontece de forma isolada, estando presente em todas as regiões 

brasileiras. Destaca-se o amplo aspecto dessas dificuldades devido à complexidade das 

comunidades familiares e as peculiaridades de cada família, como é o caso do PA 

Veraneio, sendo relatados fatores externos a comunidade, como mercado e serviços de 

ATER, fatores ambientais e até mesmo aqueles intrínsecos a cada família como a idade 

avançada.  

Quando questionados sobre os incentivos recebidos o que se destacou foi a falta 

destes, tendo em vista que 68% dos entrevistados relataram não receber nenhum 

incentivo para as atividades agrícolas. Entretanto, 28% dos entrevistados declararam 

receber incentivos para a recuperação de áreas degradadas por meio de agroflorestas 

através da atuação de uma Organização não Governamental. As linhas de crédito rural 

foram relatadas por 6% dos entrevistados, principalmente o PRONAF. Outras 

iniciativas como projetos de apoio desenvolvidos pela Usina Hidrelétrica Colíder (2%) e 

cursos de capacitação da Empaer4 (2%) também foram citados. 

A sucessão familiar é um dos problemas sociais mais comuns da agricultura 

familiar no Brasil. No PA Veraneio 40% dos agricultores acreditam que seus filhos não 

irão permanecer no campo, 42% acreditam que sim e 18% não souberam responder 

(indicando também dúvidas em relação a este aspecto). Não foram encontradas 

diferenças nas médias de renda total, renda per capita, número total de atividades 

geradoras de renda entre as propriedades que houve percepção de sucessão e as demais 

(P > 0,05 para todos os casos). 
                                                           
4 EMPAER: Empresa Mato-grossense de pesquisa e Extensão Rural. Trata-se do órgão de 
apoio técnico aos agricultores oficial do estado de Mato Grosso.  
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Dentre os problemas que impedem que os jovens permaneçam no campo os mais 

citado foi a renda, considerada pouca para os jovens por 50% dos entrevistados. Outros 

problemas destacados foram a falta de oportunidades de ensino superior citado por 40% 

dos agricultores, a falta de oportunidades de trabalho no assentamento relatado por 20% 

dos entrevistados e o tamanho das propriedades consideradas pequenas para a 

permanência dos filhos foi citado por 16% dos agricultores. Deve-se destacar que esta 

foi a percepção dos chamados “chefes de família” uma vez que a presente pesquisa não 

envolveu o levantamento de informações junto aos jovens dos assentamentos, o que 

poderia indicar novos motivos para o êxodo rural. 

A sucessão na agricultura familiar, além da transferência de um patrimônio ao 

longo das sucessivas gerações (Anjos et al., 2006), embora essa transferência tenha 

sempre estado presente na agricultura familiar, verifica-se atualmente uma forte 

tendência a uma ruptura no processo (Stropasolas, 2011). Para Brumer (2014) esse 

processo depende das várias formas como os jovens são inseridos nas relações 

familiares e de suas aspirações profissionais – estes aspectos estão de acordo com os 

dados encontrados na presente pesquisa. 

As mudanças climáticas nos últimos anos na região do PA Veraneio foram 

percebidas por todos os entrevistados, o que tem causado algumas interferências 

negativas em suas atividades, como problemas com a produção, citados por 56%, 

atribuídos pelos agricultores à perda de produtividade e aumento da incidência de 

pragas e doenças de plantas; problemas com os níveis de água dos rios e poços e com a 

precipitação tanto alta como baixa foram citados por 42% dos entrevistados; problemas 

decorrentes da temperatura elevada foram citados por 12% dos agricultores e 6% 

relataram outros problemas; entretanto 26% relataram não ocorrer interferências 

decorrentes das mudanças climáticas em suas atividades agrícolas. 

As estratégias para a resolução destes problemas segundo 62% dos agricultores 

dependem de ações externas ao PA Veraneio como órgãos públicos de ATER, 

governos, e empresas privadas, demonstrando assim uma dependencia dos agricultores 

do assentamento. Para 38% dos entrevistados dependem de ações individuais de cada 

agricultor, como correção do solo, manejo da pastagem e recuperação de áreas 

degradadas. Para 10% dos entrevistados estas estratégias dependem de ações coletivas 
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dos agricultores por meio da organização dos mesmo para conseguir melhorias para o 

assentamento. 

Conforme destacado por Almeida et al., (2009), as ações de reforma agrária no 

Brasil foram estruturadas à margem do processo de desenvolvimento Nacional. Ao 

mesmo tempo, os autores indicam que estudos de experiências de reforma agrária em 

outros países revelam que não basta a distribuição de terras, mas sim deve ser 

efetivamente garantidora de todos os tipos de recursos necessários para o 

desenvolvimento econômico. O quadro encontrado no PA Veraneio, com a percepção 

de “estar à própria sorte” é um exemplo bastante marcante neste sentido. 

 

Análises cromatográficas de áreas com diferentes usos no Assentamento Veraneio 

Ao relacionar-se a diversos aspectos do ambiente e do solo, a matéria orgânica 

pode ser alterada, tornando-a um dos principais indicadores da qualidade do solo. O 

emprego de práticas sustentáveis como o sistema de integração lavoura pecuária, plantio 

direto, a utilização de culturas de cobertura e pousio, sistemas agroflorestais, em longo 

prazo, pode aumentar e/ou manter a quantidade e a qualidade da matéria orgânica, tendo 

como consequência a melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo 

(Lal, 2004). Outra maneira de se repor ou adicionar matéria orgânica ao solo é a 

utilização de estercos animais (Alcântara & Madeira, 2008). Entretanto algumas práticas 

agrícolas podem prejudicar o solo como o preparo mecanizado do solo que resulta, 

geralmente, na diminuição do conteúdo de matéria orgânica e, consequentemente, do 

número de microrganismos (Macedo et al., 2009), e o uso de agrotóxicos realizado de 

forma inadequada, sem uma análise sistêmica que pode causar impactos ambientais 

como a contaminação do solo (Andreoli et al., 2014). 

A maioria dos agricultores do assentamento Veraneio relatou que o solo das suas 

propriedades está mais enfraquecido do que quando entrou no sítio, o que foi afirmado 

por 56% dos entrevistados. Isso aconteceu principalmente, na visão dos entrevistados, 

por práticas agrícolas inadequadas como queimadas, desgaste pelo uso e falta de 

correção e também pela condição inicial do solo que estava fraco. Entretanto, 22% 

acreditavam que o solo estava mais rico, principalmente devido às práticas agrícolas 

adequadas que esses agricultores tomaram como manejo e recuperação das áreas 

degradadas – estas práticas foram sendo incorporadas nos últimos 6 anos através do 
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envolvimento de alguns moradores do assentamento com projetos de apoio a 

recuperação ambiental. 14% dos agricultores relataram não perceber mudanças nas 

características do solo e 8% que isso varia em diferentes partes da propriedade. 

No quadro 3 estão representados os resultados da avaliação de cromatografia 

para cada ocupação. Ao todo foram analisadas 114 amostras de solo, sendo a pastagem 

a ocupação mais frequente com 42 amostras.  

 

Quadro 3 – Análises cromatográficas de diferentes usos do solo no PA Veraneio. Alta 
Floresta, 2016. 

Ocupação 
Número de 
Amostras 
Coletadas 

Número de 
Propriedades 

com a 
ocupação 

Avaliação da Cromatografia 
(%) 

1 2 3 4 

Anuais 10 10 10,00 50,00 40,00 0,00 
Cana de açúcar 8 8 12,50 37,50 37,50 12,50 

Frutíferas 5 5 0,00 60,00 40,00 0,00 
Hortaliças 7 6 28,57 0,00 57,14 14,29 
Mandioca 5 5 0,00 40,00 40,00 20,00 

Mecanizado 21 10 23,81 47,62 23,81 4,76 
Pastagem 42 28 9,52 52,38 35,71 2,38 

Pousio 7 7 0,00 14,29 85,71 0,00 
SAF 9 8 0,00 44,44 44,44 11,11 

TOTAL 114  11,40 43,86 39,47 5,26 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos solos ocupados com culturas anuais foram encontradas plantações de milho, 

vassoura, melancia, abóbora e feijão. As áreas com cana-de-açúcar apresentavam, além 

das variedades de cana-de-açúcar, capim elefante ou napier. Dentre as frutíferas foram 

encontrados banana, citrus, jabuticaba e abacaxi. As áreas de hortaliças apresentavam 

várias espécies de plantas olerícolas. Nos solos classificados como mecanizado estão 

incluídos aqueles que passaram por processo de mecanização recentemente, como 

aragem ou gradagem, não apresentando assim cobertura vegetal. Os solos ocupados 

com pastagem apresentavam vários tipos de manejo e variedades de forrageiras 

geralmente espécies de gramíneas. No sistema de pousio o solo passa por um período de 

repouso, ou seja, interrompe-se o cultivo por certo tempo para melhorar suas 

características, nesse período crescem plantas espontâneas ou semeadas que mais tarde 

são enterradas constituindo o chamado o adubo verde. No Sistema Agroflorestal (SAF) 
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são cultivadas na mesma parcela, de forma integrada, plantas agrícolas e florestais como 

estratégia de recuperação ambiental e produtiva. De fato a possibilidade de integração 

entre espécies florestais e agronômicas aliadas a grande capacidade de recuperação da 

fertilidade de solo possibilitada pela técnica vai ao encontro dos interesses e das 

necessidades da agricultura familiar em toda a região. 

Solos ocupados com culturas anuais, frutíferas, mecanização e pastagem 

apresentaram maiores porcentagens de avaliação nos níveis 1 e 2, considerados menos 

equilibrados. De fato, mais de 50% destas áreas foram avaliadas com estas notas, 

possivelmente devido ao tipo de manejo destas áreas, nas quais geralmente a 

intensidade de uso do solo é maior, com aplicação de produtos químicos e mecanização, 

contribuindo para a sua compactação, diminuição da biodiversidade e menor atividade 

dos microrganismos.  

Solos ocupados com hortaliças, mandioca, pousio e SAF obtiveram maiores 

porcentagens de avaliação nos níveis 3 e 4, considerados mais equilibrados, fato 

relacionado também ao manejo destas áreas, nas quais geralmente são realizadas 

adubações com esterco bovino, não há exposição do solo e a aplicação de agrotóxicos é 

menor, contribuindo assim para o incremento de matéria orgânica, aumento da atividade 

microbiológica e descompactação do solo. Conforme indicado por Alcântara e Madeira 

(2008) a matéria orgânica age sobre a fertilidade do solo e no seu condicionamento 

físico, além de conservar a vida no solo, sofrendo grande influência dos diferentes 

sistemas de manejos adotados nos cultivos agrícolas sobre seus estoques (Costa et al., 

2013). 

No quadro 4 estão apresentados os resultados das análises cromatográficas 

relacionadas às diferentes formas de ocupação do solo e sua área estimada. A área de 

pastagem representa a maior parte do PA Veraneio, com 80,92% das áreas das 

propriedades estudadas. Esta é a forma de ocupação mais relevante para os moradores 

tendo em vista que a pecuária leiteira é a principal atividade econômica do 

assentamento, estando a conservação destas áreas associada diretamente à viabilidade 

econômica das famílias. Entretanto, pode-se observar que a maior parte das análises das 

áreas de pastagem estavam entre os níveis 1 e 2 revelando fragilidade e alto risco para a 

manutenção da economia local devido a degradação destas áreas. Destaca-se também a 

ausência de amostras das áreas de lavoura permanente e reserva no nível 1, tendo em 
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vista que essas áreas são compostas geralmente por plantas arbóreas que protegem o 

solo e produzem maior quantidade de matéria orgânica, demonstrando maior 

conservação das mesmas. 

 

Quadro 4 – Avaliações cromatográficas segundo a área estimada de diferentes formas 
de ocupação do solo. Alta Floresta, 2016. 

Forma de ocupação Área Estimada N Avaliação (%) 
1,00 2,00 3,00 4,00 

Pastagem 80,92% 42,00 9,52 52,38 35,71 2,38 
Lavoura Temporária 4,86% 51,00 13,73 41,18 39,22 5,88 
Lavoura Permanente 0,32% 5,00 0,00 60,00 40,00 0,00 

Reserva 13,34% 9,00 0,00 44,44 44,44 11,11 
Outras 0,56% 7,00 28,57 0,00 57,14 14,29 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estes dados estão de acordo com Zanine et al., (2005), que demonstram que 

áreas de pastagem, quando não submetidas a práticas de manejo e conservação de solo, 

acabam se degradando e impactando na produtividade animal. Nesse sentido torna-se 

necessário o manejo adequado e tomada de decisão de recuperação em estágios iniciais 

de degradação.  

Ao mesmo tempo, conforme indicado por Lamônica & Barroso (2008), sistemas 

de produção mais diversificados e que utilizam práticas agroecológicas, como as 

agroflorestas presentes no PA Veraneio, tendem a ter melhores condições de solo. 

Assim como destaca Armando et al., (2002) a biomassa depositada no solo pela queda 

de folhas, pela poda de ramos e por resíduos das culturas anuais melhora a oferta de 

nutrientes aos cultivos e favorece a atuação de microrganismos benéficos do solo. Além 

disso, esse sistema pode ser uma ótima alternativa para a agricultura familiar (Abdo et 

al., 2008) tendo em vista a utilização sustentável dos recursos naturais aliada a uma 

menor dependência de insumos externos, resultam em maior segurança alimentar e 

economia (Armando et al., 2002). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os agricultores tem desde o início de formação do assentamento buscado 

intensificar suas áreas de pastagens - considerando que o único recurso que eles 
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receberam foi PRONAF e que este foi direcionado para a aquisição de gado, podemos 

dizer que este foi um processo "forçado". A falta de apoio de políticas públicas ainda é 

um problema, deixando cada vez mais os agricultores "soltos". 

Outra estratégia foi a adoção de atividades não agrícolas o que, por um lado, tem 

levado a maior renda por parte de algumas famílias mas por outro diminui a força de 

trabalho disponível na propriedade e acirra a questão da concentração de renda dentro 

do assentamento (a falta de mão de obra pode, inclusive, ser mais um fator que 

impulsiona a pecuária que é uma atividade de baixa ocupação de mão de obra, como foi 

identificado no PA). 

Outro resultado direto deste processo foi a degradação das áreas. Percebemos 

que as áreas melhores são justamente aquelas destinadas a sistemas produtivos mais 

diversificados, que representam pouca área do PA. O quadro geral é bastante 

preocupante - mesmo mantendo a atividade principal como o gado, é preciso pensar em 

novas formas de produção, favorecendo a melhoria da qualidade do solo. Chama 

atenção que grande parte dos agricultores querer continuar intensificando a pecuária. 

Tudo isso leva a uma elevada percepção de não ocorrer a sucessão familiar - este 

não é um fato apenas associado ao aspecto econômico mas sim a toda uma percepção de 

falta de oportunidades no campo, especialmente para os mais jovens. 

Levando a concluir que de fato, apesar de ter havido aumento de renda das 

famílias, o que se observa é uma diminuição da capacidade de adaptação dos 

agricultores, que tem simplificado cada vez mais seus sistemas produtivos e enfrentado 

desafios ambientais e climáticos crescentes. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de 

projetos recentes que estão buscando novas formas de viver e produzir (Sementes do 

Portal) podem representar uma estratégia diferente. 
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TERRITÓRIO E CAPITAL SOCIAL EM ACORDOS DE PESCA NA 
AMAZÔNIA ORIENTAL: UMA ABORDAGEM 

INSTITUCIONALISTA 
 

VALCIR BISPO SANTOS1 

RESUMO 
 
O foco deste artigo é analisar os “acordos de pesca” praticados por comunidades 
ribeirinhas da Amazônia Oriental, nas ilhas do município de Cametá, na região do 
Baixo Tocantins – nordeste do estado do Pará, no estuário da bacia do rio Amazonas – 
tendo em vista, sobretudo, a sua dinâmica interna e os recursos endógenos que articula e 
mobiliza. Os “acordos de pesca” são arranjos institucionais comunitários praticados por 
pescadores artesanais de localidades ribeirinhas com a finalidade de manejar recursos 
pesqueiros, mas que se notabilizam por práticas de mobilização de recursos do capital 
social. A região do Baixo Tocantins fica a jusante da UHE Tucuruí e a pesca artesanal 
da região entrou em uma crise prolongada com o barramento do rio Tocantins em 
meados de 1980. A coordenação das relações sociais e econômicas no âmbito dos 
acordos de pesca se ancora em redes de pescadores / produtores agroextrativistas e 
famílias ribeirinhas que partilham uma forte tradição cultural ribeirinha e um sentimento 
de pertencimento territorial. Há um apoio decisivo de algumas entidades mediadoras, 
sobretudo das Colônias de Pescadores e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), mas 
não se nota apoio efetivo importante por parte do poder público, o que potencializa os 
conflitos de pescadores e moradores das comunidades ribeirinhas com os chamados 
“pescadores de fora”. Desta forma, pretende-se interpretar os acordos de pesca como 
práticas de desenvolvimento territorial a partir de uma abordagem situada no campo 
institucionalista da teoria econômica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acordo de pesca. Arranjo comunitário institucional. 
Desenvolvimento territorial. Capital social. Amazônia Oriental. 

 
1. Introdução 
O foco deste artigo é analisar os “acordos de pesca” praticados por comunidades 

ribeirinhas da Amazônia Oriental nas ilhas do município de Cametá, na região do Baixo 

Tocantins – nordeste do estado do Pará, no estuário da bacia do rio Amazonas – tendo 

em vista, sobretudo, a sua dinâmica interna e os recursos endógenos que articula e 

mobiliza. Os “acordos de pesca” podem ser definidos sinteticamente enquanto formas 

de arranjos institucionais praticados por comunidades ribeirinhas com a finalidade de 

manejar recursos pesqueiros, mas que se notabilizam pelas práticas de inovação no que 

tange à mobilização de recursos do capital social. Desta forma, pretende-se interpretar 

                                                 
1 Professor Doutor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará – UFPA;e-mail: 
valcirsantos@uol.com.br 
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as práticas dos acordos de pesca do Baixo Tocantins, a partir de uma abordagem situada 

no campo institucionalista da teoria econômica. 

As chamadas abordagens institucionalistas objetivam, de forma geral, estudar o 

papel das instituições, normas, valores, regras e culturas que organizam as interações 

econômicas, sociais e políticas na sociedade. Os indivíduos, ao se relacionarem 

coletivamente, seguem determinadas regras; suas ações, lutas e conflitos transcorrem no 

mundo das instituições, as quais restringem as escolhas egoístas e maximizadoras dos 

atores sociais envolvidos. Tais premissas se contrapõem ao individualismo 

metodológico seguido pela abordagem convencional neoclássica, hegemônica no campo 

das teorias econômicas. 

Os principais protagonistas dos acordos de pesca praticados no Baixo Tocantins 

são os produtores agroextrativistas ribeirinhos e as famílias e comunidades pesqueiras que 

organizam tais arranjos institucionais. Cumpre ressaltar a atuação de outros segmentos 

sociais organizados que assumem papeis relevantes, na função de mediadores e 

dinamizadores dos acordos de pesca na região do Baixo Tocantins. Nesta perspectiva, 

destacam-se as colônias de pescadores. Para alguns pesquisadores e observadores da cena 

política regional, a Colônia Z-16, de Cametá, se constitui na mais influente organização 

social da região do Baixo Tocantins, tendo dentre as suas principais linhas de atuação, o 

estímulo à organização e à difusão dos acordos de pesca. Outro segmento social de relevo 

é a Prelazia da Igreja Católica em Cametá, destacando-se sobretudo as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), cuja atuação histórica vem sendo determinante na formação 

política e organizacional dos movimentos sociais do Baixo Tocantins, sobretudo de 

pescadores e produtores agroextrativistas ribeirinhos. Além disso, a crença e fé cristãs 

partilhadas por famílias de várias comunidades são importantes componentes de coesão 

social. 

A hipótese base da pesquisa é a de que as iniciativas consideradas exitosas 

em termos de acordos de pesca possuem relação direta com as trajetórias de 

evolução institucional (path dependency) e territorial das comunidades ribeirinhas 

pesquisadas. A metodologia da pesquisa teve como base a realização de entrevistas 

semiestruturadas junto a pescadores, produtores e lideranças ribeirinhas; gestores e 

funcionários públicos, bem como políticos locais. Grande parte das entrevistas foi 
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realizada no período de setembro de 2004 a julho de 2005, sendo complementada por 

outras entrevistas em meados de 2013, abrangendo pouco mais de trinta pessoas, 

sobretudo nas ilhas de Cametá. Com base nas suas diferentes trajetórias de evolução 

institucional, foram selecionadas três comunidades ribeirinhas (ou ilhas) de Cametá: 

Jaracuera Grande, Pacuí e Cuxipiari Carmo.  

Este artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta Introdução. Na 

segunda parte, faz-se uma síntese do corpo teórico institucionalista e dos principais 

conceitos e noções utilizados nesse artigo, tais como desenvolvimento territorial e 

endógeno, formas intermediárias de coordenação econômica, capital social, redes. 

A terceira parte apresenta uma síntese acerca da região do Baixo Tocantins, 

sobretudo da realidade social, política e econômica das ilhas e várzeas de Cametá, com 

destaque para os impactos negativos para a economia ribeirinha decorrentes da 

implantação da hidrelétrica de Tucuruí.  

A quarta parte realiza um diagnóstico dos acordos de pesca, a partir das 

entrevistas e observações durante a pesquisa de campo realizada nas ilhas de Cametá. 

Destarte, observa-se que as práticas, normas e motivações inerentes aos acordos de 

pesca variam conforme as especificidades históricas e institucionais de cada região. No 

entanto, além da hipótese base, outros fatores surgiram como força explicativa, 

sobretudo para elucidar as motivações dos produtores agroextrativistas e pescadores 

artesanais ao longo do processo de consolidação dos acordos de pesca. 

A quinta e última parte apresenta um balanço sobre os acordos de pesca do 

ponto vista institucional. Em suma, propõe como consideração final que as práticas de 

gestão sustentável dos recursos pesqueiros e vegetais vigentes no Baixo Tocantins 

encontram-se ancoradas em normas e valores socioculturais partilhados pelas 

comunidades ribeirinhas. 

2. A concepção institucionalista de desenvolvimento territorial: 

formas intermediárias de coordenação, redes e capital social 

Para compreender melhor a concepção institucionalista de desenvolvimento 

endógeno ou territorial, segundo Muls (2008), é necessário enfatizar no que ela se 
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diferencia das teorias tradicionais de crescimento econômico e de políticas regionais, que, 

consequentemente, consideram o Estado e o Mercado como as duas formas privilegiadas 

de coordenação da economia. Na tradição da literatura econômica, desde Adam Smith, o 

pensamento liberal e a tese da “mão invisível” (do mercado) sempre se notabilizaram por 
defender o mercado enquanto forma de regulação (ou auto regulação) e coordenação das 

atividades e interações econômicas. Por outro lado, a concepção keynesiana (ou 

intervencionista) advoga a participação do Estado na regulação – ou em boa parte da 

coordenação das interações econômicas, embora dividindo-a com o mercado, segundo a 

chamada “síntese neoclássica”, gerando o que alguns denominam como “economia 
mista”, que prevaleceu em muitos países capitalistas após a II guerra mundial. As 
correntes marxistas de cunho ortodoxo, referenciando-se, sobretudo, em leituras de Lenin, 

Trotsky e outros teóricos socialistas, defendem que o Estado seja o regulador (ou a 

instância de coordenação) por excelência das atividades e interações econômicas, 

baseando-se na crítica de que a regulação pela via do mercado, no sistema capitalista, 

tende a gerar o caos no longo prazo. 

Diferenciando-se da ortodoxia vigente em tais concepções tradicionais da 

literatura econômica, a concepção institucionalista leva em conta as formas intermediárias 

de coordenação, que são todos os organismos e instituições locais cuja atuação possui 

uma finalidade produtiva ou de regulação social em um determinado território, como o 

seu tecido empresarial, o poder público local e as representações da sociedade civil. Ou 

seja, o que a perspectiva institucionalista de desenvolvimento endógeno sinaliza é que há 

outras formas de coordenação econômica além do Mercado e do Estado, e que têm 

emergido como promotoras do desenvolvimento local, como: a “mobilização dos atores 
locais, a formação de redes ente organismos e instituições locais e uma maior cooperação 

entre empresas situadas em um mesmo território” (Mulls, 2008).  

A questão central para o desenvolvimento passa a ser como articular estas três 

formas intermediárias de coordenação juntamente com as duas formas que foram (ou 

são) dominantes, que são o Estado e o Mercado. Cabe lembrar que a problemática sobre 

coordenação econômica se apresenta atualmente como um dos temas centrais das 

pesquisas no campo econômico, pois toda a atividade econômica encontra-se 

fundamentada na necessidade pragmática de coordenar as interações econômicas (ou 

ações econômicas) efetuadas pelos diferentes agentes econômicos entre si. 
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Nesta perspectiva teórica das estratégias de desenvolvimento endógeno e 

institucional, o papel do Estado seria o de constituir uma ordem jurídica e econômica 

que sinalizasse para os demais agentes sociais a primazia de padrões de organização de 

relações sociais fundadas em redes horizontais ou redes de parceria e de modos 

democráticos de regulação de conflitos. A abordagem institucionalista incorpora 

elementos sociais e históricos que estão arraigados no território, presos aos costumes, à 

cultura e à tradição de uma região, incorporando, portanto, nas teorias do 

desenvolvimento, a contribuição de outras áreas do saber (Muls, 2008).  

O Território desponta como sujeito da ação coletiva em prol do desenvolvimento 

econômico local (ou endógeno), através de seus organismos e instituições. A 

endogeneização do papel do território significa dizer que cada grupo de instituições e de 

organismos locais responsáveis por arranjos institucionais bem sucedidos é específico 

ao território. Os territórios são um construto socioeconômico e institucional. Em termos 

teóricos, a consideração do território como ator ou sujeito que se define por meio da 

ação coletiva e da construção de instituições locais, significa confrontar as leis de 

funcionamento de uma economia global às estratégias infranacionais que surgem como 

resposta ou reação aos imperativos da competição internacional (Muls, 2008). 

A concepção de território, por sua vez, é largamente utilizada em estudos 

geográficos, sendo que Milton Santos a considera uma extensão do espaço apropriado e 

usado (Santos & Silveira, 2003). Neste caso, remete-se a processos de “territorialização”, 

ou seja, de formas ou processos de apropriação do espaço nas diferentes regiões, assim 

como as suas consequências, como a privatização e corporativização do território. Tais 

processos provocam, por sua vez, diferentes formas de “desterritorialização”, como, por 

exemplo, a desapropriação de agricultores e pescadores ribeirinhos em função da 

construção de uma barragem, tal como ocorreu com a UHE de Tucuruí. Em outro sentido, 

“reterritorialização” é o processo de assentamento dos desterritorializados, dando-lhes 

novamente o sentido de apropriação de algo que perderam ou nunca tiveram (Dallabrida 

& Becker, 2008). 

Milton Santos (2003) alerta que as desigualdades regionais ou territoriais tendem 

a se acentuar, na medida em que as grandes empresas influenciam, com a sua lógica de 

valoração, outras empresas e o comportamento do poder público, fazendo com que o 
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território se constitua em um “território corporativo”. Ou seja, com a globalização, 

tende-se a confundir a lógica do mercado global com a lógica individual das empresas 

candidatas a permanecer ou se instalar em dada região, exigindo a adoção de um 

conjunto de medidas que acabam assumindo um papel de condução da política 

econômica e social (Santos & Silveira, 2003). 

As dinâmicas territoriais, no entanto, vêm perturbar a regulação pela pressão 

heterônoma, e se apresentam sob a forma de reações autônomas. A abordagem em torno 

das dinâmicas territoriais de desenvolvimento ou da dinâmica endógena dos territórios 

passa a enfatizar as dinâmicas organizacionais das empresas e das redes atuantes no 

território na criação de recursos endógenos, bem como as interações entre as empresas, 

e destas com os demais atores institucionais do desenvolvimento (Dallabrida & Becker, 

2008). Dessa forma, as abordagens contemporâneas de desenvolvimento endógeno ou 

territorial consideram o território não mais como mero suporte passivo de recursos, mas 

como gerador de novos recursos, através de complexas formas organizacionais de 

gênese local, propiciadoras de múltiplas interações entre os atores locais, bem como 

com outros atores extralocais.  

A reação autônoma (do território) será mensurada pela capacidade dos atores 

que vivem neste território em desviar o movimento imposto pela pressão heterônoma 

(isto é, da globalização e dos imperativos da competição internacional) e de redirecioná-

lo positivamente para a criação consciente de valores adicionados (recursos específicos) 

localmente, ou seja, para a valoração de recursos ou produtos endógenos.  

O capital social é a base sobre a qual se instauram as formas de manifestação da 

reação autônoma que, por sua vez, se expressam através da construção de redes. A 

densidade de capital social em um território é medida pela quantidade de redes duráveis e 

coesas de relações econômicas, sociais e institucionais entre os atores locais, as quais são 

institucionalizadas enquanto formas intermediárias de coordenação econômica. A 

densidade das redes que se estabelecem entre o poder público local, as firmas e a sociedade 

civil e, principalmente, a qualidade das redes entre essas formas intermediárias de 

coordenação fornece uma medida do estoque de capital social existente em um determinado 

território. 
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O conceito de capital social foi popularizado através dos trabalhos de Robert 

Putnam (1993) sobre as regiões da Itália. Putnam relacionou o desempenho 

econômico e institucional entre o centro-norte e o sul da Itália com suas tradições 

cívicas e sua dotação de “capital social”, definidas como as “características da 

organização social, como confiança, normas e sistemas que contribuem para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas”.  

Para Putnam, o capital social pode ser distinguido por dois componentes: (1) 

quando o capital social se refere estritamente aos laços no âmbito de um grupo ou 

comunidade, conhecido como “bonding capital social”; (2) quando se refere aos laços 

entre grupos heterogêneos ou inclusivos, conhecido como “bridging capital social”. 

Michael Storper (2003) ressalta que bonding, em outras palavras, é uma versão 

operativa de “comunidade”, enquanto bridging se refere à “sociedade”. Na interpretação 

de Putnam, o aumento do voluntariado e do compromisso cívico é mais forte onde se dá 

uma abundância de bonding ou pertencimento a grupos. Porém, este pertencimento seria 

mais forte em sociedades mais homogêneas.  

Na visão de Storper (2003) esta interpretação de Putnam sobre capital social 

apresenta duas sérias limitações: (1) Putnam só considera que existe capital social onde 

ocorre uma abundância de bonding, ou seja, de comunidade, pois não considera relevante 

as pontes entre os grupos sociais (bridging); (2) a própria concepção de comunidade de 

Putnam seria demasiado restrita, pois ele só considera que possuem capital social os 

grupos que têm procedência cultural comum, baseada em laços históricos. 

A institucionalização de relações sociais que já carregam em sua estrutura 

formas latentes e menos desenvolvidas de capital social é uma das principais tarefas na 

promoção do desenvolvimento endógeno (ou local). Como o capital social é intrínseco 

às relações sociais e, ao mesmo tempo, um produto da institucionalização dessas 

relações, a transição de suas formas latentes para formas mais maduras e 

institucionalizadas pode fomentar o desenvolvimento de um determinado território, 

Em seu estudo sobre práticas de desenvolvimento no município de Pintadas, na 

região do semiárido baiano, Nordeste do Brasil, Carlos Milani (2003) buscou significados 

e expressões sociopolíticas e econômicas para uma definição crítica e analítica de capital 

social. Para Milani, o “desenvolvimento local pode se tornar ferramenta de análise mais 
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dinâmica quando posto em relação com as lógicas de desigualdade”, ou seja, quando 

associado à hipótese de que as dinâmicas geradoras de desigualdade e exclusão não 

podem ser desconstruídas exclusivamente pelo alto. Na visão de Milani (2003), o 

desenvolvimento local pode ser considerado como o conjunto de atividades culturais, 

econômicas, políticas e sociais que “participam de um projeto de transformação 

consciente da realidade local”. É fundamental pensar o desenvolvimento local enquanto 

projeto integrado ao mercado, mas não somente: “o desenvolvimento local é também 

fruto de relações de conflito, competição, cooperação e reciprocidade entre atores”, 

interesses e projetos de natureza social, política e cultural. A crise pela qual passa a teoria 

do desenvolvimento, em sua versão economicista, coincide com a crise do Estado, que 

passa a ser denunciado por sua inépcia, falta de transparência, ineficiência e corrupção, 

fazendo com que alguns associem apressadamente ambas as crises (Milani, 2003). 

Amartya Sen (1999) lembra que é fundamental ampliar a capacidade de realização das 

atividades livremente escolhidas e valorizadas por cada sujeito do desenvolvimento. 

Portanto, o desenvolvimento não é consequência automática do crescimento econômico 

(Sen, 1999).  

3. Aspectos históricos da região do Baixo Tocantins e as mudanças 

decorrentes da implantação da Hidrelétrica de Tucuruí 

A sub-região do Baixo Tocantins localiza-se na região estuarina do rio 

Amazonas, e concentra a maior influência hidrográfica do rio Amazonas, que se 

manifesta nos parâmetros climáticos, na formação e no uso do solo, no tipo de 

vegetação e no manejo da floresta, assim como nas atividades humanas ali 

desenvolvidas. As marés possivelmente são a feição mais importante na porção do 

estuário do rio Amazonas. Com movimentos cíclicos a cada seis horas, as marés desse 

“mar” fluvial comandam o estilo de vida da população do estuário do rio Amazonas: 

regulam a navegação e o comércio, influenciam os hábitos de vida dos ribeirinhos, 

determinando-lhes o horário de acordar e de pescar, facilitam aos extratores florestais a 

retirada dos produtos dos centros de coleta, além de servirem de reserva e abastecimento 

alimentar (Costa, 2003). Este mapa de localização do Projeto Grande Carajás, 

extraído do livro “Guerra dos Mapas”, do antropólogo Alfredo Wagner B. de 

Almeida (1995), mostra a região do Baixo Tocantins, tendo como marcos no norte o 



Atas  Proceedings    |    2377

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

9 
 

Lago de Tucuruí e ao sul a cidade de Belém, sendo que a sede urbana do município 

de Cametá, locus desta pesquisa, fica na margem esquerda do rio Tocantins. 

Figura 1 - Mapa do Projeto Grande Carajás, incluindo a região do Baixo Tocantins. 

 

Fonte: Almeida (1995). 
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A região do Baixo Tocantins é uma zona de colonização antiga, que data do 

século XVII, ainda no período colonial. O campesinato dessa região é possivelmente 

um dos primeiros a se estabelecer no Brasil, fruto da política colonial portuguesa de 

descimentos e fortins, que visava defender esta região considerada extremamente 

inóspita, e barrar o trânsito de outras nações europeias, sobretudo franceses, ingleses e 

holandeses, que já navegavam por estas porções territoriais. Além disso, o campesinato 

dessa região tem uma participação ativa em movimentos sociais, inclusive com marcos 

históricos importantes, como a participação no movimento insurrecional e popular 

conhecido como “Cabanagem”, ocorrido no século XIX, entre 1835 e 1840 (Costa, 2003). 

Para a realidade do Baixo Tocantins, uma sub-região tradicionalmente 

ribeirinha, afetada apenas indiretamente pelas frentes de expansão econômica que 

tomaram corpo a partir da década de 1960, parece marcante a presença do modelo de 

urbanização tradicional, ainda que seja uma região situada entre dois grandes 

empreendimentos: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (produção e distribuição de energia 

elétrica) e o Complexo Albras/Alunorte (produção de alumina e alumínio).  A título de 

exemplo, nenhum dos grandes projetos instalados no Pará situa-se na microrregião de 

Cametá ou mesmo na mesorregião do Nordeste Paraense. Dentre as principais 

características dos municípios da região do Baixo Tocantins, destaca-se a tradição 

ribeirinha da população local, igualmente traduzida para o plano de sua organização 

espacial – herança de uma forma dendrítica de rede urbana (Corrêa, 1987) – a despeito 

de outras formas de circulação que mais recentemente passam a articular essas 

realidades locais ao restante da região. 

Até o início do século XX, Cametá era a segunda cidade na hierarquia urbana do 

estado do Pará (depois da capital, Belém). Desempenhava papel de destaque como 

entreposto da ampla rede de comercialização (e aviamento) estabelecida no período 

áureo da economia da borracha, ocorrido entre a segunda metade do século XIX e início 

do século XX. No entanto, após a debacle produtiva na extração do látex, em 1914, a 

economia de Cametá e da região do Baixo Tocantins entrou em acentuado declínio. 

A implantação da UHE Tucuruí, em meados da década de 1980, agrava a 

estagnação econômica da região, devido, em grande parte, aos efeitos sobre a economia 

ribeirinha, especialmente sobre a atividade pesqueira.  
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A mudança no ciclo hidrológico do rio Tocantins, a formação da barragem e do 

imenso lago de Tucuruí, assim como alterações na fauna e flora aquáticas afetaram o 

processo de reprodução e de mobilidade de diversas espécies de pescado. Isso influenciou 

diretamente a oferta de pescado a jusante da UHE Tucuruí, ou seja, na região do Baixo 

Tocantins. Segundo os dados disponíveis, observou-se uma queda de 65% no volume de 

pescado comercializado na região ao longo da década de 1980. Apesar de se registrar uma 

pequena recuperação no final da década de 1980, a produção pesqueira tem oscilado, não 

obstante ter ocorrido uma pequena ascensão de 1998 para 2000. De fato, desde então, nunca 

mais se conseguiu atingir o volume de pescado comercializado em 1981, que foi de 1.188 

toneladas. Em 2001, estima-se que este volume foi de cerca de 700 toneladas (PPDJUS, 

2003). Mesmo considerando que o declínio da produção pesqueira no Baixo Tocantins não 

pode ser unicamente imputado à barragem de Tucuruí, o fato é que a implantação da 

hidroelétrica representou um marco para a região, no caso, bastante negativo para a 

economia ribeirinha da região, particularmente para a pesca artesanal, conforme o 

diagnóstico do PDJUS: 

A UHE Tucuruí foi forjada como parte integrante dos investimentos do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), durante o período ditatorial (1964-1984), 

especificamente do Governo do General Ernesto Geisel (1975-1979), concebido como 

um dos chamados “grandes projetos” implantados na Amazônia Oriental, sobretudo no 

estado do Pará. Dentre os projetos implantados na Amazônia Oriental nesse período, 

destacaram-se o Projeto Ferro Carajás, o complexo Albrás-Alunorte (produção de 

alumina e alumínio) em Barcarena, a produção de bauxita em Oriximiná, entre outros. A 

UHE Tucuruí, vital para a produção de energia elétrica para tais empreendimentos, é 

considerada a maior hidrelétrica integralmente brasileira, inaugurada em 1984, com 

potência inicial de 3.980 megawatts (MW)2. Em decorrência da implantação da barragem 

na altura do médio curso do rio Tocantins, no estado do Pará, foi construído um reservatório 

de 2.830 km2 de área, represando aproximadamente 46 bilhões e 800 milhões de m3 de 

água, sendo considerado o maior lago artificial do planeta em volume de água (Silva, 2001).  

O processo de construção da UHE Tucuruí pode ser considerado um caso-

limite da concepção tecnoburocrática e excludente que vigorou em praticamente todas 

                                                 
2 Atualmente foi duplicada a produção de energia elétrica em Tucuruí para 8 mil megawatts. 
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as experiências de políticas regionais para a Amazônia, sobretudo dos governos 

autoritários durante o regime militar. A sua construção provocou impactos ecológicos, 

sociais, econômicos e étnicos que ainda não foram suficientemente avaliados. A 

implantação do projeto atingiu vários povoados e vilas de cultura ribeirinha3, inundou 

nove reservas indígenas pertencentes a cinco tribos diferentes4. Ficaram submersos 170 

km de rodovia federal e a grande parte da biomassa que se encontrava na área inundada 

não foi retirada, gerando sérios impactos aos ecossistemas e às condições de salubridade 

locais5. As estimativas sobre a população afetada variam entre 25.000 a 55.000 pessoas 

(Castro, 1989). Além disso, os Grandes Projetos funcionam como enclaves, que 

canalizam para o exterior (da região ou do país) os impulsos dinâmicos advindos da sua 

implantação (Vainer & Araújo, 1992).  

4. Diagnóstico dos Acordos de Pesca na região do Baixo Tocantins 

A implementação de Acordos de Pesca na região do Baixo Tocantins decorre 

principalmente da crise histórica pela qual passa a pesca artesanal desde a década de 

1980, devido aos impactos ambientais decorrentes da implantação da UHE Tucuruí em 

1984 e práticas de sobrepesca, com adoção indiscriminada de práticas e artefatos de 

pesca considerados predatórios, segundo depoimentos de pescadores da região. Até 

então, a pesca era uma das principais atividades de sustentação das famílias 

ribeirinhas. Com a crise da economia ribeirinha, a pesca se torna uma atividade mais 

voltada à subsistência ou ao consumo das famílias (Costa, 2003). 

No caso do município de Cametá, a primeira experiência relatada de acordos 

de pesca (ou de preservação, como também são conhecidos localmente) ocorreu em 

1985, na comunidade de Paruru, de Janua-Coelis (Brasil, 2005). A partir das décadas 

de 1990 e 2000 houve uma proliferação dos Acordos de Pesca, estabelecidos em 

reuniões comunitárias com a participação da comunidade, nas quais os pescadores e 

                                                 
3  Os povoados e vilas atingidas foram: Breu Branco, Repartimento, Remansão do Centro, Remansão 

da Beira, Arejão, Jatobal, Chiqueirão, Coari, Canoal, Vila Beta, Vila Braba, Ipixuna, Santa Tereza 
do Tauri – e mais as cidades de Jacundá e parte dos municípios de Tucuruí, Itupiranga e Nova 
Jacundá (CMB, 2000). 

4 As tribos indígenas atingidas foram: Assurini, Gavião, Suruí, Parakanã e Xicrin. 
5 A área do lago foi afetada particularmente pela proliferação de vetores de doenças e contaminação por 

mercúrio. A proliferação de mosquitos e moscas hematófogas resulta, em algumas áreas, na 
disseminação de “pragas”, que inviabilizam a permanência de seus habitantes e limitam as atividades 
agrícolas e econômicas na área. 



Atas  Proceedings    |    2381

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

13 
 

produtores ribeirinhos estabelecem um conjunto de regras definindo o acesso e o uso 

dos recursos pesqueiros.  

Os “acordos de pesca” podem ser definidos como arranjos participativos locais, 

em que as comunidades ribeirinhas tencionam regulamentar os recursos pesqueiros e 

restringir as formas de captura consideradas predatórias em regiões de várzea da 

Amazônia. A iniciativa e execução dos acordos são dos próprios moradores e 

pescadores das localidades ribeirinhas. Os acordos de pesca podem incluir vários 

instrumentos de controle da atividade, entre os quais:  

(1) a proibição ou limitação do uso de aparelhos de pesca como malhadeira, 

lanterna de carbureto, tamanho de malhas etc., além de práticas que possam prejudicar o 

meio ambiente;  

(2) proibição da pesca em períodos conhecidos como “defeso”, durante a fase de 

reprodução de determinadas espécies de pescado como tambaqui, pacu, curimatã, 

branquinha, aracu, piratinga e mapará;  

(3) pode-se limitar a quantidade de pescado capturado por viagem;  

(4) pode-se proibir a pesca em áreas onde os peixes se reproduzem para povoar 

outras áreas (rios, lagos etc.), reservando essas áreas para servir de criadouro natural.  

É interessante observar que, mesmo com a depreciação da pesca artesanal como 

meio de sustentação econômica de famílias ribeirinhas do Baixo Tocantins, a pesca (ou 

a várzea) continua a ser um importante referencial cultural e simbólico dessas 

comunidades. Um exemplo é a organização social e sindical dessas populações, onde a 

maioria aparece associada às Colônias de Pescadores, em detrimento dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STRs). O peso social e político maior da Colônia de Pescadores 

pode ser explicado pela tradicional identificação dos camponeses ribeirinhos como 

“pescadores”, ao invés de “trabalhadores rurais”. Nessa região, para o senso comum, 

trabalhador rural significa o camponês trabalhador residente na região de “terra firme”, 

no “centro”, enquanto os que habitam a região das ilhas e várzeas se auto referenciam 

como “ribeirinhos” ou “caboclos” (ou “cabôco”, conforme o vocabulário local), ou 

moradores do “sítio” (Costa, 2003).  
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Historicamente, a conquista da Colônia de Pescadores Z-16, em Cametá, por 

parte dos pescadores e ribeirinhos, está diretamente relacionada às atividades da Igreja 

Católica, com o apoio importante da Prelazia de Cametá. Esse processo teve início na 

década de 1980, através das Comunidades Eclesiais de Base, e, mais tarde, com a 

formação da Pastoral da Pesca, partindo de um trabalho de “conscientização” dos 

pescadores e de organização política destes segmentos sociais. O objetivo era minar a 

dependência dos pescadores e ribeirinhos em relação aos grupos oligárquicos locais, 

mais conhecidos como “patrões” do aviamento6.  

As bases organizativas e institucionais dos pescadores e ribeirinhos – como as 

Colônias de Pescadores e outras organizações locais de produtores – se constituem em 

importantes instrumentos para a discussão e implementação de ações e projetos que 

visem superar a crise histórica pela qual passa a pesca artesanal no Baixo Tocantins. 

Entre as alternativas apoiadas pelas Colônias nesse campo, podem-se destacar 

especialmente duas: a piscicultura e os chamados “acordos de pesca”.  

No bojo da pesquisa que resultou nesse artigo foram realizadas entrevistas de 

profundidade, semiestruturadas, com pescadores, moradores e lideranças de três 

comunidades ribeirinhas de Cametá: Jaracuera Grande, Cuxipiari Carmo e Pacuí de 

Cima. As entrevistas foram realizadas  durante uma viagem de campo realizada em 

julho de 2005, utilizando uma embarcação a serviço da Colônia de Pescadores Z-16, de 

Cametá. E foram complementadas por outras entrevistas realizadas em julho de 2013. A 

seleção dessas localidades foi feita com base na hipótese inicial adotada na pesquisa, 

que é a de que as iniciativas consideradas exitosas em termos de acordos de pesca 

possuem relação direta com as trajetórias de evolução institucional (path 

dependency) e territorial das comunidades ribeirinhas pesquisadas. 

A comunidade ribeirinha da ilha de Cuxipiari Carmo se distingue pela forte 

tradição organizacional, que serviu de base na formação de diversas lideranças 

ribeirinhas, algumas das quais assumiram funções na direção da Colônia de Pescadores 

Z-16. Em contrapartida, a comunidade de Jaracuera Grande não possuía tradição no 
                                                 
6 No sistema de aviamento, que é um sistema de comércio tradicional em áreas ribeirinhas da Amazônia, 

o produtor extrativista entrega ao aviador (comerciante) a sua produção, para poder pagar a dívida 
contraída devido à compra antecipada de gêneros alimentícios e outras mercadorias que o comerciante 
lhe havia “fiado”. É um sistema de “crédito sem dinheiro”, no qual o produtor extrativista se vê cada 
vez mais endividado. 



Atas  Proceedings    |    2383

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

15 
 

aspecto de organização social – sequer havia um centro comunitário na ilha, até a 

adoção do acordo de pesca, pelos moradores. Surpreendentemente, esta comunidade 

tem se destacado pelos avanços introduzidos nas práticas de acordos de pesca, incluindo 

a adoção de inovações técnicas. Por sua vez, a comunidade de Pacuí apresenta nível 

intermediário de organização institucional. Contudo, seus moradores desenvolvem 

ações proativas que garantem a efetivação dos acordos firmados.  

Pode-se notar que, de modo geral, a formação política de lideranças locais e dos 

comunitários na região do Baixo Tocantins foi bastante influenciada pela ação da Igreja 

Católica, especialmente por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e da 

Pastoral da Pesca. A importância da mediação da Igreja Católica e de outras religiões 

consideradas cristãs, inclusive as evangélicas, para o fortalecimento de organizações 

comunitárias e dos mecanismos de formação e conscientização política de famílias 

ribeirinhas das ilhas e várzeas de Cametá foi atestada pelos depoimentos e entrevistas 

junto aos moradores e lideranças das comunidades ribeirinhas pesquisadas ao longo deste 

estudo. 

De certa forma, há muitas semelhanças entre as trajetórias político-institucionais 

das comunidades de Pacuí de Cima com a de Cuxipiari Carmo. A comunidade 

ribeirinha de Cuxipiari Carmo seria composta por 152 famílias, segundo determinada 

liderança comunitária, embora o registro ou estimativa da Colônia Z-16 seja de que 110 

famílias participavam do acordo de pesca na localidade em 2005.  

Diferentemente do que se observou em Pacuí de Cima, no caso de Cuxipiari 

Carmo constituiu-se uma associação com a finalidade específica de gerir o acordo de 

pesca. Segundo determinado dirigente, a origem do acordo de pesca em Cuxupiari do 

Carmo está relacionada à percepção em 1997, por parte dos pescadores ribeirinhos, de 

que o pescado estava diminuindo. Os resultados do acordo de pesca em Cuxipiari 

Carmo são bastante positivos, na avaliação desse dirigente comunitário, pois “já se pode 

pescar o mapará”. 

A capacidade organizativa e institucional das localidades ribeirinhas pode ser 

considerada, portanto, como uma espécie de “regra geral” para os casos bem sucedidos 

de acordos de pesca na região do Baixo Tocantins. No entanto, como qualquer regra, 

esta também comporta as suas exceções. Desta forma, também existem casos 
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considerados bem sucedidos de acordos de pesca onde não havia experiência 

organizativa acumulada, como no caso da localidade de Jaracuera Grande, no norte do 

município de Cametá, onde antes sequer havia um centro comunitário. Do mesmo modo 

há casos de localidades que, não obstante as suas trajetórias socioinstitucionais e 

organizativas significativas, não conseguiram sustentar os acordos de pesca, como no 

caso das localidades de Guajará e Tentem, ambas em Cametá. 

Com relação ao processo de implantação do acordo de pesca em Jaracuera 

Grande, dois aspectos são relevantes. Um deles é a proximidade com experiências 

exitosas e pioneiras de acordos de pesca; e o outro aspecto se refere à importante 

mediação por parte da Colônia de Pescadores Z-16. Sobre o primeiro aspecto, os 

depoimentos colhidos em Jaracuera Grande revelam a importância da “proximidade 

geográfica”, ou seja, o contato com as experiências exitosas próximas, como o caso de 

Limoeiro do Ajuru, município vizinho a  Cametá, cujas experiências de acordos de 

pesca antecedem as de Cametá, servindo de certa forma, como paradigma. No caso da 

Colônia de Pescadores Z-16 revela-se a importância da “proximidade organizativa ou 

social”, pois a mediação e o papel político da Colônia foram tanto no sentido de 

apresentar outras experiências de acordos de pesca quanto no sentido de fornecer 

assistência e apoio técnico e político. E isso causou um movimento sinérgico, que 

ajudou a legitimar a presença da Colônia junto aos ribeirinhos e pescadores (inclusive 

com a formação de duas coordenações de base na ilha), como também ajudou a 

fortalecer e difundir as práticas dos acordos de pesca, sobretudo da associação 

encarregada de organizar o acordo de pesca, conhecida como ACORDAR.  

No entanto, há outro fator que mobiliza fortemente a comunidade ribeirinha em 

Jaracuera Grande em torno das práticas do acordo de pesca: o acesso à pesca e ao 

consumo do “mapará” (Hypophytamus marginatus), o peixe mais apreciado pelas 

famílias ribeirinhas da região do Baixo Tocantins. De fato, o enfoque principal do 

acordo de pesca nessa localidade parece ser a pesca do mapará, sobretudo o manejo dos 

“poços” de mapará, importante fonte de renda e de proteínas para a comunidade e 

famílias ribeirinhas de Jaracuera Grande (Bordalo & Cruz, 2011). 

Os mecanismos de coordenação econômica podem inclusive ser evidenciados 

na pesca e no consumo do “mapará” (Hypophytamus marginatus) por parte das 
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famílias ribeirinhas. O mapará é um peixe migrador, que se desloca em cardumes, e a 

sua captura é realizada através da pesca em grupo, conhecida como “pesca de bloqueio” 

(ou “borqueio”, conforme a fala local), mobilizando cerca de 50 (cinquenta) pescadores. 

O produto destas pescarias é compartilhado com o restante da comunidade, fazendo 

com que a pesca e o consumo do mapará se configurem como uma verdadeira 

congregação entre as famílias ribeirinhas.  

Dessa forma, a realização da pesca do mapará em grupos, assim como o 

compartilhamento da produção e o consumo entre as famílias locais (mesmo para as que 

não participam da pescaria e do acordo de pesca) devem-se à capacidade organizativa e 

institucional dessa comunidade e, sobretudo, pela experiência exitosa do acordo de pesca. 

Em Jaracuera Grande, foi instituída a Casa do Acordo de Pesca, utilizada como 

observatório para rastrear o movimento dos cardumes de mapará, mas também tem outros 

usos sociais. Trata-se de um equipamento social da comunidade, que serve como sala de 

aula, posto de vacinação, espaço de trabalho em grupo (por exemplo, confecção do 

“matapi” – apetrecho utilizado na pesca do camarão), reuniões comunitárias (inclusive da 

associação de produtores e do grupo do acordo de pesca), entre outras funções. A iniciativa 

de criação da Casa do Acordo de Pesca é, inclusive, um dos benefícios gerados pelas regras 

e normas compartilhadas do acordo de pesca, conforme o relato de uma liderança 

comunitária local.  

A satisfação do consumo alimentar das famílias ribeirinhas torna-se, portanto, 

um dos fatores de maior relevância para a indução das práticas dos acordos de pesca. 

Trata-se de um fator de natureza sociocultural, enraizado em uma tradição alimentar dos 

ribeirinhos, e que remete à reflexão de Milani (2003), quando diz que o 

desenvolvimento local não é apenas uma estratégia voltada à integração com o mercado. 

A cooperação entre os pescadores na atividade produtiva da pesca do mapará em grupos 

e, sobretudo, o compartilhamento da pescaria com todas as famílias da comunidade, 

além dos elos de solidariedade social, fortalecem a confiança e os mecanismos de 

coordenação econômica entre os ribeirinhos, assim como vínculos de capital social 

(bonding) no interior da comunidade. Assim, pode-se afirmar que a difusão dos acordos 

de pesca adquire uma maior motivação na “satisfação” pela busca de um melhor padrão 

de consumo alimentar e de qualidade de vida por parte das famílias ribeirinhas, 

especialmente com o acesso ao consumo do almejado mapará (Santos, 2007). 
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5. Considerações finais 

A hipótese base desta pesquisa, que articula a trajetória político-institucional das 

comunidades ribeirinhas com casos bem-sucedidos de gestão dos acordos de pesca, foi 

comprovada em pelo menos duas das três comunidades ribeirinhas selecionadas para 

esta pesquisa. De fato, a comunidade de Cuxipiari Carmo se destacava tanto pela 

formação de lideranças ribeirinhas como pela implantação de uma associação em 1997 

para gerir o acordo de pesca. De forma semelhante, mas com destaque menor, a 

comunidade de Pacuí de Cima também se destacava pela formação de lideranças 

ribeirinhas, mas sem ter conseguido até 2005 consolidar ou regulamentar uma 

associação para gerir o acordo. Por outro lado, a taxa de adesão da comunidade ao 

acordo de pesca em Cuxipiari Carmo (em torno de 72%) é superior a de Pacuí de Cima 

(em torno de 66%), além do que os relatos corroboram o desempenho superior de 

Cuxipiari, tanto em termos institucionais quanto na gestão do acordo de pesca.  

No entanto, como qualquer regra, esta também tem suas exceções. Desta forma, 

também existem casos considerados bem-sucedidos de acordos de pesca onde não havia 

experiência organizativa consolidada, como no caso da terceira localidade ribeirinha 

pesquisada, Jaracuera Grande, localizada ao norte do município de Cametá, onde antes 

da implantação do acordo de pesca em 2001, sequer havia um centro comunitário. 

Destarte, os resultados deste levantamento demonstraram que uma das principais 

motivações para que as famílias ribeirinhas decidissem pela implementação e difusão 

dos acordos de pesca advinha, sobretudo, do ambiente sociocultural. Ou seja, revelou-se 

uma forte preocupação dos pescadores e das famílias ribeirinhas em melhorar a sua 

qualidade de vida e padrão de consumo familiar, com acesso ao peixe mais popular da 

região, o “mapará” (Hypophytamus marginatus), cujo consumo é associado ao açaí 

(Euterpe oleracea), que atualmente é a base da economia ribeirinha. 

Além disso, a pesca do mapará, também conhecida como “bloqueio” ou 

“borqueio”, conforme o linguajar peculiar da região, ilustra bem como funciona a gestão 

das regras do Acordo de Pesca, que envolve um conjunto de ações coordenadas entre os 

moradores e pescadores locais. As práticas de pesca, incluindo o uso de apetrechos e 

equipamentos, sofrem uma forte influência dessas regras, sobretudo no caso das práticas 

coletivas de pesca, como no caso da captura do mapará, que é um peixe que circula em 
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grupos, em cardumes, e a sua incidência no baixo curso do Tocantins é um fato cada vez 

mais raro depois da construção da barragem de Tucuruí. Assim, a sua pesca envolve 

esforços conjuntos de vários grupos de pescadores. 

O fato dos resultados das pescarias coletivas serem partilhados por todas as 

famílias da comunidade, mesmo as que não participam do acordo de pesca, permite 

afirmar que a difusão dos acordos de pesca adquire uma maior motivação na 

“satisfação familiar”, pela busca de um melhor padrão de consumo alimentar e de 

qualidade de vida por parte das famílias ribeirinhas. Sem dúvida, este é um traço 

fundamental que difere as experiências dos acordos de pesca de outras iniciativas de 

desenvolvimento endógeno, que muitas vezes parecem atreladas a objetivos de uma 

maior inserção na economia globalizada e na conquista de novos nacos de mercados 

internacionais. 
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RESUMO 
 
Detentora de uma rica biodiversidade a região amazônica garante a subsistência e 
contribui com a renda familiar das populações tradicionais, revelando uma diversidade 
multicultural de símbolos e significados na hinterlândia amazônica. Neste espaço 
agroalimentar, o saber-fazer está presente nas práticas sociais, no manejo e cultivos da 
produção agrícola, através das formações sociais e coletivas que denominam de ajuri. 
Utilizou-se na pesquisa o método pesquisa-ação nas comunidades rurais do entorno de 
Manaus. Os resultados indicam uma valorização nas relações processo de ajuris aliados 
aos saberes tradicionais, com melhoria da qualidade de vida social e ambiental. Conclui-
se que a troca de experiências e saberes tradicionais processados nos ajuris têm sido 
usados como processo e valorização da ecologia dos saberes tradicional e na defesa da 
pluralidade multicultural do homem amazônico. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Ajuri. Multiculturalismo. 
 
 
ABSTRACT 
 
Holding a rich biodiversity, the amazon region ensures the livelihood and contributes 
with the family income of the traditional populations, revealing a multicultural diversity 
of symbols and meanings in the hinterland of the Amazon. In this agri-food space, the 
know-how is present in the social practices, in the management and cropping of the 
agricultural production, through the social and collective formations called "ajuri". It 
was used in the survey the research-action method in the rural communities in the 
vicinity of Manaus. The results indicate a valorization in the process relations of "ajuris" 
allied to the traditional knowledge, with improvement of the social and environmental 
quality of life. It is concluded that the exchange of experiences and traditional 
knowledge processed in the "ajuris" have been used as process and valorization of the 
ecology of the traditional knowledge and to protect the Amazonian man's multicultural 
plurality. 
 
Keywords: Family agriculture. Ajuri. Multiculturalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A biodiversidade da região amazônica compreende distintos ecossistemas 

formando uma rica paisagem, com florestas de terra firme, de igapó, várzeas, campina, 

campinarana e savanas. Compondo este complexo ambiente estão os povos tradicionais, 

caboclos, ribeirinhos e novos imigrantes, habitantes da hinterlândia amazônica (Figura 

1) em meio às florestas e rios, que interativamente convivem nessas paisagens, fazendo 

desta, sua existência, com o manejo dos recursos naturais e conservação ambiental dos 

diferentes ecossistemas amazônica. (ARAÚJO, 2015, p. 7). 

 

 
Figura 1: Hinterlândia amazônica. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. (2013). 

 

De modo geral esta paisagem se modifica com o modo de vida das populações 

tradicionais da hinterlândia amazônica, onde a cultura indígena, dos imigrantes do além-

mar, nordestina e cabocla se que misturam, criando uma diversidade multicultural 

agroalimentar, aprendidos de modo singular, no mundo simbólico de acordo com seus 

costumes e saberes, cultivando, colhendo, manejando e preservando o meio ambiente a 

biodiversidade amazônica como garantia de sobrevivência. 

Todo esse processo é sempre determinado pela transmissão do conhecimento de 

uma geração a outra, principalmente em relação à conservação, valorização e formas de 

organização de sua cultura tradicional, constituídas por uma diversidade de atores 

sociais tais como: indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, 

caboclos, pescadores, seringueiros, extrativistas, castanheiros entre outros, cujas 

mobilizações sociais objetivam garantir o reconhecimento de suas identidades étnicas e 

culturais, bem como, o fortalecimento da identidade cultural coletiva.  
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O processo de ocupação e organização territorial dos atores sociais que vivem na 

hinterlândia amazônica, formado por agrupamentos comunitários, constituídos por 

varias famílias, coexistindo com o meio ambiente amazônico, em geral suas residências 

estão localizadas em áreas de terra firme (porção de terras altas que não alagam no 

período da enchente dos rios ou durante as chuvas, com enorme diversidade de espécies 

madeireiras, comestíveis, oleaginosas, medicinais, corantes, apresenta vários tipos de 

vegetação (Figura 2) caracterizada por diferentes estruturas de 60 m de área basal e 

diferentes alturas da composição da fitossociologia florestal da Floresta Ombrófila 

Densa da região tropical. 

 

 
Figura 2: Vegetação de áreas de terra firme. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. (2013). 

 

Ou em terras de várzeas (Figura 3) as margens dos rios e lagos.  

 

 
Figura 3: Paisagens das áreas de várzeas. 
Fonte: Acervo de SOUSA, S. G. A. (2013). 

 

As populações tradicionais ribeirinhas possuem um profundo conhecimento em 

relação ao uso do solo, da fauna, da flora, inclusive da influência dos fenômenos 
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naturais El Niño e La Niña, que ocorrem na região, ocasionando alterações na rede 

hidroclimática nos rios amazônicos como: à cheia (Figura 4), vazante, seca e repiquete 

dos rios; possuem conhecimento etnobotânicos, utilizando a flora medicinal para a cura 

das doenças endêmicas, o saber da técnica da pesca, da época da piracema, da forma de 

construção das casas, do abrigo para a canoa, do preparo das comidas, do plantio e a 

colheita das lavouras.  

 

 
Figura 4: Cheia do rio Amazonas. 
Fonte: Acervo de BATATA, Chico. (2015). 

 

Constata-se assim, que as populações tradicionais habitantes do ecossistema de 

várzea e terra firme da hinterlândia amazônica (Figura 5), além das alterações no 

cenário ambiental, apresentam adaptações/modificações aliada aos tradicionais 

procedimentos no uso e manejo do sistema produtivo agrícola, corroborando uma 

integração saudável no agrossistemas, favorável a sustentabilidade econômica nas 

relações produção, ambiente e o homem.  

 

 
Figura 5: habitantes do ecossistema de várzea e terras faltas da Amazônia.  
Fonte: Acervo de SOUSA, S. G. A. (2014). 
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Realizou-se a presenta pesquisa na Região Metropolitana de Manaus – RMM, 

composta por oito municípios do Estado do Amazonas: Careiro da Várzea, Iranduba, 

Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da 

Eva com uma área de 101.475 km². 

 

 
Figura 6: Vista aérea de Manaus.  
Fonte: Acervo de SOUSA, S. G. A. (2014). 

 

Neste espaço amazônico, revelam-se distintos grupos sociais, cada um com 

finalidades e intenções distintas uma das outras, contudo as significações que os grupos 

sociais lhes atribuem, reduzem-se na distinção entre identidade social e identidade 

discursiva revelados nas ações diárias sobre os mais diversos aspectos da realidade local 

de cada comunidade, fortalecidos no processo da preservação da cultura, na 

conservação ambiental, na sustentabilidade da produção e consumo alimentar. 

Nos diversos grupos sociais existe diferentes interações, sejam nas atividades 

sociais, econômicas e ambientais, com alternativa de participação comunitária e 

democrática para garantia dos direitos de cidadania, no manejo e conservação da 

biodiversidade, e na garantia de direitos da soberania e segurança alimentar, 

influenciados pelo multiculturalismo1 do “fazer coletivo”. 

Todos esses processos advindos desta forma, a partir das necessidades de 

superação aos desafios locais, constituem uma nova forma de organização comunitária, 

objetivando o bem estar social, econômico e ambiental, denominado de ‘Ajuri’. 

                                                           
1 (FORNET-BETANCOURT, apud DAMÁZIO, 2008). O multiculturalismo descreve a realidade fática 
da presença de várias culturas no seio de uma mesma sociedade, designa uma estratégia política liberal 
que visa a manter a assimetria do poder entre as culturas, posto que defende o respeito às diferenças 
culturais, mas não coloca em questão o marco estabelecido pela ordem cultural hegemônica. 
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O termo “ajuri” do vernáculo amazônico significa “eu vim ajudar”. AIURI – 

Ajuda mútua, mutirão, ajuri, putirum, putirão e puxirum, etc. Embora a palavra mutirão 

tenha sido consagrada pela preferencia popular, há quase uma centena de sinônimos, 

considerando as varias regiões brasileiras. Ajuntamento, reunião. tim.: Do tupi ‘A” = eu, 

e ‘iúri’, vem, vir. (MELLO, 1983, p. 22). 

Araújo et al., (2016), explica que nesta síntese, o termo ‘ajuri’, na cultura 

amazônica expressa um conceito bem definido, marcado por uma relação de mútua 

integração homem natureza, vivenciado em função das atividades agrícolas, do 

extrativismo vegetal e animal, presentes nas relações de trabalho que priorizam os 

saberes e práticas oriundas dos conhecimentos praticados no roçado, na feitura das 

casas, nas festas entre outras atividades no campo. 

Segundo Fraxe (2004, p. 73), ajuri é uma prática habitual e faz parte da tradição 

da comunidade rural e marca a oposição entre o ontem, quando esse tipo de 

organização, de ajuda mútua no trabalho do roçado era mais frequente, e o hoje, 

caracterizado pela diminuição dessa prática. 

Matos (2008, 2015, p. 209 - 229), em sua pesquisa de campo em comunidades 

rurais no baixo Amazonas, destaca o ajuri, puxirum ou mutirão, como habitus 

amazônico. O autor evidencia que o amazônida está adaptado ao clima quente e úmido e 

na prática do ajuri, em períodos de julho a outubro, período de estiagem na região, 

desenvolve esforço de baixo a moderada intensidade. Especificamente no plantio da 

roça, o autor frisa a participação de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e 

anciões, desempenhando suas funções específicas. Assim, retrata o que ele denominou 

de figuração do puxirum, ajuri ou mutirão: responsável pela alimentação (anfitrião); 

cozinheiras; cortadores de maniva (geralmente pessoas de mais idade que não precisam 

fazer muito esforço físico); cavadores, jovens de maior resistência física devido a 

exigência do esforço na função; plantadoras; maniveiros, que são os distribuidores de 

maniva; aguadeiras, responsáveis em fornecer água aos participantes, que contribui 

para a termo regulação corporal; carregador de água; carregador de maniva. Matos 

revela que no puxirum, a relação de interdependência, os bons laços de amizade e 

compadrio, permitem o desenvolvimento da atividade de forma mais descontraída.    

Segundo Pierre Bourdieu (1983, p. 11), a prática social do agricultor é uma 

relação dialética entre a situação concreta e o Habitus, entendido este como um 
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conjunto de pré-disposições historicamente estruturadas a partir da trajetória particular 

de cada agente. 

Em Norbert Elias (1980) vemos que para se entender a sociedade, faz necessário 

desprendermos da concepção atomizada de indivíduo de um lado e sociedade do outro, 

formando um abismo invisível e intransponível. O autor destaca que “modelo de senso 

comum que hoje domina a nossa própria experiência ou a dos outros, a relação com a 

sociedade é ingenuamente egocêntrica.” (p.14). Elias (1980) propõem o conceito de 

configuração, o qual ameniza tal concepção e nos proporciona um outro entendimento 

de sociedade, isto é, que as pessoas vivem em relação de interdependência funcional 

umas com as outras. Matos (2015), mostra em seu trabalho de campo, como essa 

percepção de interdependência é melhor identificada em sociedades rurais mais simples, 

ao registrar a atividade de ajuri.  

Na concepção de Norbert Elias (1980, p. 15), configuração se refere:  

 
“as pessoas constituem teias de interdependência ou configurações de muitos 
tipos, tais como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados”. Cada 
uma dessas pessoas constitui um ego, uma pessoa, como se diz muitas vezes 
numa linguagem de natureza reificante e coercitiva. Entre estas pessoas 
colocamo-nos nós próprios. (p.15) 

 

O conceito de configuração reforça que nenhuma forma de organização, 

qualquer que seja sua estrutura ou natureza, poderá trabalhar individualmente na 

construção social.  

O querer e o fazer para o bem comum são comportamentos e condutas sociais 

realizadas individualmente e não podem ser deixadas de lado para se compreender a 

configuração social, visto que trazem um sentido preciso, que os distingue nas suas 

relações de construção social.  

Neste sentido o ‘ajuri’, enquanto processo coletivo valoriza o saber tradicional 

amazônico no espaço agroalimentar, e em muitos outros, o saber-fazer está presente nas 

práticas sociais, no manejo e cultivos da produção agrícola, através das formações 

sociais e coletivas.  

Destacam-se assim as experiências de ‘ajuri’ desenvolvida nas comunidades 

periurbanas (Figura 07) e ribeirinhas no ecossistema de várzea e terra firma da Região 

Metropolitana de Manaus – RMM, (Ramal do Banco e da Cachoeira, município de Rio 
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Preto da Eva, Tarumã Mirim, Ramal do Brasileirinho, entorno do município de Manaus 

e na comunidade Vila Aurora no Careiro da Várzea). 

 

 
Figura 7: Ajuri em comunidades periurbanas.  
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I de. (2016). 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia que norteou o presente estudo buscou reforço teórico na literatura 

sobre o tema abordado: AJURI – Processo e valorização do saber tradicional 

amazônico. Para atender ao tema, caracterizou-se o presente na abordagem do método 

pesquisa-ação qualitativa. De forma a inteirar a pesquisa, utilizou-se material da 

pesquisa etnográfica, tendo como técnica e ferramentas, pesquisa de campo e 

documental com embasamento bibliográfico, a observação participante, formulários, 

entrevistas sobre a história de vida dos sujeitos pesquisados, objetivando-se 

compreender os aspectos simbólicos da organização e formação do processo de ‘ajuri’ 

junto aos comunitários agricultores familiares e suas reflexões a respeito dos saberes e 

experienciais locais relacionadas ao espaço social e agroalimentar.  

Com abordagem crítica e coleta de dados em visita e práticas de campo in loco, 

a pesquisa se estendeu no período de 03 a 10/2015, envolvendo ações conjuntas entre os 

agricultores familiares e pesquisadores em seis comunidades da Região Metropolitana 

de Manaus – RMM2 (Figura 8), sendo duas comunidades no município de Rio Preto da 

Eva (Ramal do Banco e da Cachoeira); duas no entorno do município de Manaus 

                                                           
2 A Região Metropolitana de Manaus foi instituição pela Lei Complementar Estadual nº 52 de 30 de maio 
de 2007, composta por oito (80) municípios (Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, 
Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, e Rio Preto da Eva), no sentido de integrar novas formas de 
desenvolvimento à região com uma área total de 101 475,124 km². 
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(Tarumã e Ramal do Brasileirinho); uma no município de Iranduba (Casa Blanca) e na 

comunidade Vila Aurora no município do Careiro da Várzea.  

 

 
Figura 8: Região Metropolitana de Manaus – RMM.  
Fonte: SRMM – Secretaria da Região Metropolitana de Manaus. (2010). 
 

Os desafios apresentados encontram raízes não apenas no estudo teórico do 

tema, cuja intenção não é analisar a complexidade do tema proposto, apenas discorrer, 

bem como sugerir caminhos possíveis na condução de pesquisas com tal perfil.  

A análise sob o método pesquisa-ação etnográfica seguiu na projeção da 

educação ambiental contextualizada. Propõe-se deste modo enfatizar as abordagens 

integradoras e participativas dos sujeitos, articulada de saberes e fazeres, uma reflexão 

crítica sobre as práticas socioambientais educativas de caráter coletivo e colaborativo, 

que se têm revelado como importante processo na produção de uma cultura de diálogo, 

participação, mobilização e de potência de ação entre os sujeitos que compõem o ajuri 

na realização das ações apresentadas como solução dos problemas comuns entre os 

diversos sujeitos que compõem o coletivo ajuri, bem como as tomadas de decisões 

programadas, que conduzem a suprir necessidades individuais de um dos membros do 

grupo do ajuri, ou coletiva, os quais os nutrem mutuamente.  

Para Thiolent (2004 p.13) a metodologia da pesquisa-ação se define:  

 
... como sendo uma pesquisa social, com base empírica, concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou a resolução de um problema 
coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

 

Compreende-se assim, que na pesquisa-ação as intervenções e a produção do 

conhecimento se inter-relacionam em função dos interesses e necessidades encontradas, 

sendo que as partes envoltas na situação precisam ser investigada e consultadas, visto 
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que, pesquisadores e atores sociais desenvolvem um processo coletivo de aprendizagem, 

cujos resultados ao final oferecerão a todos novos ensinamentos.  

Segundo Pimenta (2005) na pesquisa-ação os sujeitos envolvidos em 

determinada problemática constituem um grupo com objetivos comuns, qual assumem 

papéis diversos, inclusive o de pesquisadores.  

Reforça Tozoni-Reis (2007, p. 145) que a articulação entre a pesquisa e a 

educação é uma das características mais importantes da pesquisa-ação, onde a troca de 

conhecimentos possibilitada pelo processo de participação ocorrerá não apenas por meio 

dos conhecimentos já existentes, mas contribuirá para a produção de novos saberes.  

Versa ainda o citado autor:  

 
Se a educação ambiental é uma estratégia de intervenção social, cuja meta 
está à transformação das ações dos indivíduos no ambiente, levando em conta 
o caráter histórico e social dessas intervenções, a pesquisa em educação 
ambiental refere-se a fenômenos humanos e sociais históricos e culturais que 
não podem ser medidos apenas quantitativamente, mas compreendidos em 
sua totalidade e complexidade, interpretados e analisados sob a ótica 
qualitativa (TOZONI-REIS, 2007, p. 14). 

 

Assim, ao nos apropriarmos dos procedimentos etnográficos pudemos captar o 

conhecimento tradicional, aliado ao valor socioeconômico, cultural e ambiental, já 

reproduzido por diversos autores considerados neste estudo, partindo dos hábitos, 

crenças, mitos e conhecimentos do senso comum, considerando a aprendizagem 

referente à organização do trabalho, da produção e manejo dos sistemas de cultivo, dos 

hábitos e costumes da cultura local e sua maneira de lidar nos ajuri. 

Segundo Geertz (1989) apud Matos (2015, p. 77), pergunta:  

 
 “O que faz o etnógrafo? Ele escreve, observa, registra, analisa.” E o que vem 
ser etnografia?  É uma descrição densa, cujo etnógrafo deve, [...] “em todos 
os níveis de atividade do seu trabalho de campo, mesmo o mais rotineiro, 
entrevistar informantes, observar, deduzir os termos de parentesco, traçar as 
linhas de propriedades, fazer o censo doméstico” [...] “escrever seu diário”.  

 

Em síntese, este estudo traz visibilidade ao processo do ajuri, cujas reflexões do 

pesquisador e dos sujeitos pesquisados são coerentes com a perspectiva crítica e 

emancipatória da Educação Ambiental não apenas como cultura, mas sim como 

símbolo, carregados de sentimento de pertença. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao se buscar identificar o significado do ‘ajuri’ junto às populações tradicionais 

da hinterlândia amazônica, percebe-se que este processo de ajuda mutua, é caracterizado 

no processo de tomada de decisões pelo envolvimento do grupo social, revelados na 

diversidade multicultural de símbolos e significados sejam nas práticas agroecológicas 

(Figura 9), manejo da agricultura familiar, no contexto social das festas religiosas, 

culturais, politicas, populares e no econômico da renda familiar dos comunitários.   

 

 
Figura 9: Ajuri práticas agroecológicas. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de; SOUSA, S. G. A. de. 2015 

 

Corroborando Araújo (2015), descreve que o ajuri, em muitas localidades, embora 

com nomes diferentes, dada a multiculturalidade observada, é reconhecida pelos 

comunitários como sendo a mesma prática, onde todos buscam a reunião, a junção de 

forças, para realizar o trabalho em favor do bem comum, benefício para toda a 

coletividade.   

O ajuri é uma prática comum na hinterlândia amazônica, reconhecida como um 

processo, enquanto uma metodologia ou formas de proceder3, ou seja: o modo de fazer, 

os saberes fazeres, os vínculos territoriais, a tradição, etc...  

Relacionados com o espaço dos sujeitos, não somente o espaço físico, mas o 

constituído socialmente de símbolos e práticas comunitárias, entrelaçando de saberes 

                                                           
3 (MARQUES, 2009: 33) “proceder é a espacialidade “convívio-seguro” reservados nos debates 
coletivos, processados na divisão moral a partir da dizibilidade “proceder” que se opera justaposta uma 
divisão espacial “convívio-seguro” um movimento sincronizado entre dois estratos, um ‘dizível’ e outro 
‘visível’ profundamente conectados, não verificados em lugar algum, senão nos pontos de vistas”. 
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tradicionais que agregam no desenvolvimento comunitário local, quais são atributos da 

tipicidade de cada localidade (comunidade) e não de territorialidade, expressas nas 

ações do trabalho coletivo, imbricado nas relações sociais, econômicas e ambientas dos 

sujeitos participantes.  

Neste interregno, as trocas de experiências entre agricultores, pesquisadores e 

técnicos em rodadas de conversa, visitas técnicas, formam a base do ajuri, agregando 

valores da educação ambiental. Ainda em suporte ao termo do processo de ajuri, invoca-

se Torres (2005), com seus postulados sobre ajuri:  

 
Constitui-se numa prática social assaz antiga na Amazônia. Trata-se de uma 
prática que mobiliza várias pessoas como os vizinhos, amigos, compadres, 
comadres e conhecidos que prestam ajuda para salvar a roça de uma outra 
família que não possui mão de obra suficiente para dar conta da produção de 
determinado período... Identificamos nesta prática de ajuda mútua fortes 
laços de solidariedade e cooperação entre as famílias da comunidade... 

 

Entendemos que os desafios impostos aos agricultores familiares da hinterlândia 

amazônica, nas formas como são gerenciados o processo de ajuri contribuem no 

desenho de novos sistemas de produção e também no manejo da paisagem, 

especialmente no que tange à problemática da sustentabilidade ambiental e da ausência 

de politicas publicas (responsabilidade do Estado ou que deveriam ser), por conduta 

omissa em certas situações dos gestores, cujos projetos não alcançam os resultados 

esperados, em face de não serem monitorados e finalizados.  

O ajuri cumpre neste contexto, diversas funções sociais, sendo que tais funções 

não estão atreladas a concepções políticas, ideológicas e religiosas. Os sujeitos 

constituídos nas organizações sociais de ajuri facilitam a ação de cooperação em 

beneficio mútuo, considerando que este processo proporciona um trabalho em conjunto 

muito mais fácil para qualquer atividade da comunidade. 

Ou seja, pela relevância da temática que em tempos de discussões relacionadas 

às questões socioambientais diante dos trabalhos investigados sob um clima de niilismo 

e de desesperança, ancoradas pela lógica dominante que não são amparadas na ética da 

sustentabilidade, percebe-se que os projetos elaborados e apresentados pelas políticas 

públicas, sob a ótica da sustentabilidade são "para" as comunidades, e não "com" as 

comunidades de igual forma não atendem as especificidades de cada região, 

notadamente do complexo ambiente biodinâmico da região amazônica.  
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Evidencia-se na presente, mesmo não sendo circunscrita no processo de ajuri a 

Educação Ambiental, manifestada nos diferentes campos de saberes e ações de ajuri, de 

forma vasta e plural com múltiplos focos em consonância com as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) a partir dos temas transversais.  

Destaca-se neste sentido a problematização do papel dos educadores ambientais 

na lisura dos projetos agroflorestais (Sistema SAF) aliados às diversas práxis 

educativas, respaldada na percepção com um olhar interdisciplinar amparada na 

ecologia ambiental e do processo de ajuri. Remete-se neste contexto à necessidade de se 

promover maior articulação entre a prática e a teoria na produção do conhecimento e 

solução de problemas da produção agroalimentar, com baixo impacto negativo 

ambiental, levantados durante o planejamento e execução dos ajuris.  

Para enriquecer a discussão elencamos as práticas comuns de ajuri nas 

comunidades pesquisadas segundo Araújo et al., (2016): Os principais ajuris 

identificados foram:  

1) Ajuri Agrícola (Figura 10) - é realizado quando se necessita implantar os 

roçados, fazer a destoca, capina, desmanche de roça, adubação, etc.;  

 

 
Figura 10: Ajuri agrícola. 
Fonte: Acervo de SOUSA, S. G. A. de. 2015. 

 

2) Ajuri de Comida - onde as pessoas se reúnem para cozinhar e alimentar as 

pessoas que vão trabalhar nos ajuris agendados;  

3) Ajuri de Trabalho (Figura 11) - é promovido quando alguma ação é elencada 

pela comunidade como prioritária e necessita do esforço conjunto. Geralmente, é 

algo que ainda não havia na comunidade e deve ser implantado, como colocação 

de postes, abertura e recuperação de estradas, etc.; 
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Figura 11: Ajuri de trabalho. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de. 2015 

 

4) Ajuri Social (Figura 12) - quando ocorre o trabalho coletivo para arrecadar 

recursos financeiros, geralmente em determinados festejos na comunidade ou 

fora dela, para a aquisição de algum bem necessário para a coletividade, como 

bomba de água, caixa de água, fiação, etc.;  

 

 
Figura 12: Ajuri social. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de. 2015. 
 

5) Ajuri Comunitário (Figura 13) - é realizado quando já existe o bem na 

comunidade e é necessário que seja realizado algum reparo ou mesmo 

reconstrução, como consertos de telhado, troca da madeira das paredes da 

associação, conservação das estradas, etc. 

Dentro da perspectiva, do processo de ajuri, em que pese às divisões de trabalho 

e responsabilidade, todos são responsáveis e corresponsáveis nas diversas atividades 

realizadas dentro de uma programação alternativa e espontânea, que se caracteriza pela 
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proposta de participação de todos os sujeitos da comunidade, na construção do bem 

comum social, econômico e ambiental.  

 

 
Figura 13: Ajuri comunitário. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de. 2015. 

 

Vale ressaltar que na coleta de dados em nenhum momento se desejou fazer uma 

prova de conteúdo, muito menos analisar a forma correta da divisão do trabalho, 

igualmente não se questionou os sujeitos entrevistados quem exercia as melhores 

atividades.   

No decorrer da pesquisa, conforme se verifica na metodologia proposta, 

detectou-se que as ações coletivas de ajuri ocorrem por meio do conhecimento coletivo, 

da vivencia e convivência com o ambiente, aliado a troca de conhecimentos com o 

público externo da comunidade, entre eles os técnicos de ATER (Assistência Técnica de 

extensão Rural), pesquisadores, professores e outros agentes sociais e econômicos que 

fazem partes das relações externas da comunidade, aprendizagem esta decorrentes do 

senso comum tradicional, pautada em atitudes éticas, étnicas, sociais e políticas que 

foram apropriadas pelas famílias comunitárias, proporcionando melhoria na prática 

cidadã com a comunidade.  

Pode-se dizer que os ‘Ajuris’ são amparados no desenvolvimento de valores 

interpessoais, nos diversos ambientes naturais, na valorização da agrobiodiversidade, 

nos hábitos alimentares e de saúde, os quais foram incorporados pelas comunidades.  

Neste contexto, a Educação Ambiental, no processo do ajuri, contribui para à 

formação do processo civilizador social entre os seres humanos junto às comunidades 

na qual estão inseridos, em uma busca incessante, no sentindo mais amplo, pelo 

conhecimento científico, objetivando a divulgação de respostas, soluções as diversas 
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indagações, procurando saber como, porque e o motivo que as coisas aconteceram, 

estabelecendo relações de causa e efeito, fazendo comparações, transformado o saber 

tradicional como foco de formação acadêmica em nosso meio ambiente. 

Os resultados apontam que o ‘ajuri’ reapresenta tudo aquilo que pode ser feito 

coletivamente para o desenvolvimento dos seres humanos em comunidade e, no sentido 

estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidade, 

caracterizadas como a soma das condições ambientais, físicas, edáficas, químicas, 

aéreas, hídricas e climáticas que atuam sobre os seres humanos.  

No processo de Educação Ambiental, no ajuris, os participantes assimilam e 

adquirem conhecimentos desenvolvidos na tradição cultural de cada um dos partícipes 

do ajuri, conservados tradicionalmente e materializadas em uma série de valores 

simbólicos e habilitados, aprendido de gerações anteriores as suas formações sociais, 

ambientais, culturais e econômica, que ocasionaram indeléveis mudanças nos 

indivíduos.  

Embasado nos pressuposto de Norbert Elias (1994a), do que ele considera de 

habitus social, compreende-se que de acordo com o grau de sustentabilidade alcançado 

esses valores podem durar a vida toda ou apenas um período de tempo determinado 

capaz de transformar, sensibilizar, influenciar o espaço social no qual estão inseridos. 

Sendo assim, o processo de ‘ajuri’ como Educação Ambiental pode ser 

trabalhado nos mais diversos ambientes, aliados aos questionamentos, propostas, 

inquietações e soluções que podem e devem ser adotadas.  

A questão é: Quais mudanças são mais necessárias para transformar e melhorar 

o ambiente comunitário? No processo de ação coletiva, sabe-se que não existe primazia 

de um saber sobre o outro nas experiências individuais, porem elas não perdem suas 

identidades, vão ganhando saberes na troca permanente de informações, experiências e 

conhecimentos gerados ao longo de suas vivencia e convivências em comunidades. 

Assim, as melhorias para o ambiente comunitário são aquelas propostas de ações 

tomadas durante o processo de planejamento e execução do trabalho coletivo, a 

exemplo de como é feito por meio do ajuri, que pode ser realizado em qualquer espaço 

da comunidade vinculado as questões locais do meio ambiente familiar e comunitário.  

Nesta pesquisa, o escopo inicial foi limitado, porém serve para futuras pesquisas 

como referência no conceito do termo ‘ajuri’. Novos trabalhos de pesquisa nesta mesma 
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direção devem ser empreendidos, estudos mais aprofundados sobre o processo de ajuri 

nas comunidades da hinterlândia amazônica. Recomenda-se assim, que em futuras 

pesquisas sobre o processo de ‘ajuri’ atentem para a definição precisa dos termos 

utilizados, porque, do contrário, dificilmente se conseguirá gerar um conceito teórico a 

respeito deste termo. 

 

CONCLUSÃO   

 

O processo do trabalho em ajuri resulta da valorização do acumulo de saberes 

adquiridos ao longo da vivencia e convivência no ambiente amazônico.  

Os participantes do ajuri mostram preocupação com o espaço e o ambiente que 

os circundam, usam soluções criativas como respostas às demandas materiais dos 

problemas e soluções do espaço comunitário.  

Cujos valores, presentes no processo de ajuri são alicerce para o futuro, como 

prática tradicional, essencial para o desenvolvimento e melhoria do ambiente 

comunitário. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi analisar a cultura de aprendizagem em cooperativas do ramo 
agropecuário do estado de Roraima, Brasil, na perspectiva das disciplinas propostas por 
Peter Senge (2001). Para isso, especificamente, foram coletadas informações junto à 
OCB, na cidade de Boa Vista-RR, e elaborado um questionário, com perguntas 
fechadas, para a coleta dos dados. Os dados obtidos foram tabulados e analisados 
quanti-qualitativamente. Observou-se que as cooperativas do estado de Roraima, no 
ramo em foco, apresentam um ambiente propício ao desenvolvimento de cultura de 
aprendizagem, especialmente por possuírem elementos que já estão alinhados às 
disciplinas propostas por Peter Senge. Porém, para que isso ocorra, alguns aspectos 
precisam ser analisados e, inclusive, modificados. Tal necessidade se justifica, 
principalmente, pela contradição observada em alguns resultados que possuem o mesmo 
enfoque. É importante ressaltar que uma preocupação mais específica no tocante ao 
desenvolvimento de práticas para consolidação da cultura de aprendizagem, por parte 
das cooperativas, pode torná-las mais atuantes em nosso estado. 
 
Palavras-chave: Cooperativas. Cultura de Aprendizagem. Modelos Mentais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As cooperativas possuem como um dos principais objetivos atender as demandas 

apresentadas pela comunidade da região na qual elas estão inseridas. Não visam o lucro 

e apresentam uma série de requisitos que precisam ser atendidos para a sua constituição. 

Envolvem um conjunto de pessoas que apresentam como características principais: a 

união, a democracia, as regras (direitos e deveres) e os objetivos comuns. Além disso, 

promovem o desenvolvimento não só da comunidade, mas também de todos os seus 

membros (OCB, 2015). 

O cooperativismo apresenta uma legislação própria que, inclusive, é apresentada 

por vários autores que abordam a temática, especialmente por meio de estudos de casos, 

analisando cooperativas dentro dos diferentes ramos como, por exemplo, agropecuário, 

consumo e crédito (OLIVEIRA, 2009).  

Nesse sentido e levando em consideração as rápidas e dinâmicas mudanças às 

quais as organizações estão sujeitas, faz-se necessário que estas (cooperativas) estejam 

atentas de forma a se adequar às novas exigências do mundo dos negócios (PEREIRA 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2010). Assim, a cooperativa, como instituição, não deve ficar 

alheia as mudanças, pois embora não vise o lucro, deve se atualizar sempre, buscando a 

sua permanência, especialmente garantindo o desenvolvimento da comunidade na qual 

está inserida e dos seus cooperados. 

Assim, surge a seguinte problemática: as cooperativas do ramo agropecuário do 

estado de Roraima possuem uma cultura voltada para a aprendizagem? 

Para responder a este questionamento, o objetivo geral deste artigo foi analisar a 

cultura de aprendizagem em cooperativas do ramo agropecuário do estado de Roraima. 

Para tanto, têm-se os seguintes objetivos específicos: a) Identificar o perfil dos gestores 

participantes da pesquisa; b) Verificar se as culturas de cada cooperativa participante 

estão alinhadas às disciplinas de Peter Senge (2001); e c) Identificar se os gestores 

consideram a cultura de aprendizagem importante para o seu desenvolvimento. 

Sabe-se que as cooperativas, em geral, podem ser definidas como um 

agrupamento de pessoas unidas que apresentam um mesmo objetivo, estão sujeitas as 
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mesmas regras, tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres e são gerenciadas, 

essencialmente, por meio da democracia. 

A realização de pesquisas nas cooperativas é uma necessidade premente, 

especialmente pela representatividade que essas instituições têm apresentado ao longo 

dos anos. Tal necessidade, no estado de Roraima, é ainda mais evidente considerando os 

poucos estudos existentes sobre esse tema. 

Neste sentido, a temática da cultura de aprendizagem é interessante e merece ser 

analisada sendo, portanto, foco desta pesquisa. 

Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada como descritiva, na qual se 

destaca o fato de que a realidade do objeto em estudo é apresentada e serve de subsídio 

para a realização de pesquisas futuras. 

Quanto aos procedimentos operacionais foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e uma pesquisa de campo nas cooperativas do ramo agropecuário do 

estado de Roraima. Além disso, a pesquisa pode também ser considerada como quali-

quantitativa, uma vez que os resultados obtidos foram quantificados e posteriormente 

analisados. Caracteriza-se como qualitativa por abordar questões de valores, percepções, 

que podem sofrer interferências. 

O referencial teórico e a preparação do instrumento de coleta de dados foram 

elaborados, conforme já mencionado, a partir de uma pesquisa bibliográfica por meio de 

materiais que abordam a temática em questão. 

Para atingir os objetivos, inicialmente, foram coletadas informações junto à sede 

da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) na cidade de Boa Vista-Roraima 

acerca do quantitativo das cooperativas que fazem parte da população (universo) em 

questão. Posteriormente, foi elaborado um questionário que foi aplicado aos gestores 

representantes das cooperativas do ramo agropecuário identificadas.  

O questionário utilizado foi estruturado, elaborado com perguntas fechadas, de 

acordo com os objetivos propostos, buscando atingi-los, versando especificamente 

perguntas relacionadas ao perfil dos respondentes e ao ambiente organizacional (cultura 

de aprendizagem).  Ressalta-se, ainda, que as perguntas relacionadas ao ambiente 

organizacional foram elaboradas tendo por base as cinco disciplinas propostas por Peter 

Senge (2001). 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados quanti-qualitativamente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Cooperativa: um breve histórico  

 

De acordo com Pinho (1966 apud OLIVEIRA, 2012), embora etimologicamente 

cooperação, cooperativa e cooperativismo derivem do verbo cooperar, de origem latina 

cooperari (cum e operari) que significa trabalhar com alguém, são conceitos distintos. 

Enquanto a cooperação significa ação conjunta com vista ao mesmo objetivo, o 

cooperativismo, por sua vez, significa sistema, doutrina ou ideologia e, finalmente, a 

cooperativa seria uma entidade ou instituição em que as pessoas cooperam objetivando 

o mesmo fim. 

Segundo Simão e Bandeira (s/d), a cooperativa é uma solução de práticas 

sustentáveis capaz de ter retorno econômico por meio de ideias que se preocupam com o 

desenvolvimento e o equilíbrio da espécie humana. 

O cooperativismo teve seu início no século XVIII no período da Revolução 

Industrial quando a mão-de-obra estava sendo substituída pelas máquinas e estava 

deixando de existir as manufaturas e passando para a maquinofatura. Os baixos salários 

e a longa jornada de trabalho trouxeram muitas dificuldades socioeconômicas para a 

população. Diante desta crise que se apresentava, as classes trabalhadoras e seus líderes 

formavam uma associação com caráter assistencial, porém, a experiência não obteve um 

resultado positivo (OCB, 2015).  

Assim, 28 (vinte e oito) operários, em sua maioria tecelões, se reuniram para 

avaliar suas ideias. Tais operários respeitaram costumes, tradições e estabeleceram 

metas para a organização de uma cooperativa. Após um ano de trabalho acumularam um 

capital de 28 libras e conseguiram abrir as portas de um pequeno armazém cooperativo, 

em 21 de dezembro de 1844, no bairro de Rochdale-Manchester, na Inglaterra. Assim, 

nasceu a Sociedade dos Probos de Rochdale, conhecida como a primeira cooperativa 

moderna do mundo (OCB, 2015). 

As cooperativas além de mostrar que outro modelo na sociedade da época de 

consumo era possível também consolidaram os sete princípios do movimento 

cooperativista, que são: a adesão voluntária e livre; a gestão democrática; a participação 
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econômica dos membros; a educação, formação e informação; a intercooperação; o 

interesse pela comunidade; e a autonomia e independência (OCB, 2015). 

No Brasil, a primeira cooperativa do ramo agropecuário foi criada no ano de 

1889, no Estado de Minas Gerais, especificamente na cidade de Ouro Preto. A segunda 

cooperativa registrada, por sua vez, foi no ano de 1902, no Estado do Rio Grande do Sul 

(OCB, 2015).  

De início, a imensidão territorial do país e o trabalho escravo impediram o 

desenvolvimento pleno do cooperativismo brasileiro. Além desses empecilhos, tinha-se, 

também, a falta de material didático sobre o assunto, lacuna esta preenchida com a 

criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) no ano de 1969 (OCB, 

2015).  

Apenas em 1971 é que o país regulamentou a criação das cooperativas na forma 

da lei nº 5.764/71 (BRASIL, 1971). Para a Constituição Federal (CF) de 1988, a 

“cooperativa é como uma organização de pessoas que se baseia em valores de ajuda 

mútua, responsabilidade, democracia, solidariedade, igualdade e equidade. Seus 

objetivos econômicos e sociais são comuns a todos os seus membros” (BRASIL, 1988). 

 

2.2 Cooperativas no contexto das mudanças  

 

As cooperativas visam um oferecimento de serviços qualificados e capacitados, 

buscando suprir necessidade de uma comunidade e se sustentar em frente às 

competições com as empresas. Nessa perspectiva, Oliveira (2012) afirma que “o 

treinamento e a capacitação estão cada vez mais importantes para dar sustentação ao 

processo de mudanças nas cooperativas”. 

O mundo dos negócios está em constantes mudanças. Assim, as cooperativas 

devem estar atentas a essas mudanças, especialmente para garantir a sua permanência 

no “mercado” no qual estão inseridas, afinal a competição torna-se uma variável 

marcante neste processo de mudanças (EYNG; REIS, 2006; CARDOSO et al., 2010).  

De acordo com Marras (2000) o gerenciamento das mudanças como, por 

exemplo, no plano organizacional é um dos maiores desafios entre os campos da 

Administração Estratégica de Recursos Humanos. Dessa forma, o desafio das 

cooperativas não é só gerenciar tais mudanças, mas também estimulá-las internamente 
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de forma que as cooperativas se adaptem às mudanças apresentadas no ambiente 

externo. 

Segundo Daft (2002), o capital, a mão-de-obra ou os recursos naturais não tem 

sido mais considerados como principal recurso econômico básico, embora necessários. 

Tem merecido considerável destaque, na atualidade, o conhecimento. Assim, as 

organizações, de forma geral, saíram da era do capital tangível para o capital intangível, 

ou seja, vem valorizando o capital intelectual (PEREIRA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2010). 

Por meio da valorização do capital intelectual, capital intangível, as organizações 

passam a desenvolver uma cultura voltada para a aprendizagem organizacional, uma vez 

que esta tem se configurado como o diferencial do mercado que prevalecerá nos dias 

atuais (PEREIRA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2010). 

Eyng e Reis (2006) destacam que a aprendizagem organizacional vem 

merecendo destaque na agregação de valor às diferentes tarefas e aos processos de 

trabalho, uma vez que se constitui em um meio adequado de apropriação de 

conhecimentos e de melhoria contínua. Para eles, as pessoas que fazem parte das 

organizações que estão pautadas em uma cultura de aprendizagem organizacional 

aprimoram continuamente suas capacidades de criar e de recriar o futuro por meio de 

ações conjuntas. 

Nesse contexto, Senge (2001) traz a proposta de uma nova organização: uma 

organização que tem seus alicerces moldados no modelo de aprendizagem, a saber: 

organização que aprende. Assim, as organizações de sucesso no futuro são aquelas que 

aprendem. 

De acordo com o autor supracitado, ratificado por vários autores, esse modelo de 

aprendizagem está baseado no desenvolvimento de cinco disciplinas, a saber: o 

pensamento sistêmico, o domínio pessoal, modelos mentais, a visão compartilhada e a 

aprendizagem em equipe. 

 

2.3 As disciplinas de Peter Senge  

 

As disciplinas propostas por Peter Senge (visão compartilhada, aprendizagem 

em equipe, modelos mentais, domínio pessoal e pensamento sistêmico) contribuem para 

a cultura organizacional de aprendizagem das empresas.  
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Nas cooperativas, essa contribuição também pode ser expressiva. Para tanto, 

estas precisam estar dispostas a se tornarem cada vez melhores por meio do processo de 

aprender. 

De acordo com Eyng e Reis (2006) a disciplina visão compartilhada se configura 

no elo que une os grupos na ação. Assim, uma visão única é compartilhada 

integralmente na medida em que ela se relaciona com as diferentes visões dos membros 

da equipe. 

Aprendizagem em equipe trata-se de uma disciplina coletiva. Neste sentido, é 

importante destacar que a aprendizagem individual não garante a aprendizagem 

organizacional. Porém, sem a aprendizagem individual a aprendizagem organizacional 

não existe (SENGE, 2004). 

A disciplina modelos mentais refere-se a ativos que moldam a forma de agir das 

pessoas, especialmente por identificar que os conhecimentos, os hábitos e as crenças 

determinam a percepção e a interpretação de tudo o que acontece ao nosso redor 

(EYNG; REIS, 2006). 

Para Senge (2004) o domínio pessoal é a disciplina que se refere ao crescimento 

e ao aprendizado. Em outras palavras, refere-se ao conhecimento de si mesmo. 

O pensamento sistêmico é a disciplina considerada a base da organização que 

aprende, integrando todas as disciplinas e, inclusive, agindo como um elo entre elas 

(SENGE, 2004; EYNG; REIS, 2006). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos por meio de questionários 

respondidos por uma amostra composta por 06 indivíduos, representando, portanto, 

aproximadamente 27% da população (universo) de 22 pessoas (considerando, um 

representante por cooperativa).  

Assim como no questionário, os resultados estão apresentados conforme a 

segmentação no instrumento de coleta de dados, a saber: 1ª e 2ª partes. 
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3.1 Com relação ao perfil dos respondentes  

  

Os resultados quanto ao gênero dos respondentes (masculino e feminino) 

demonstraram haver uma predominância dos homens. Assim, dos participantes 05 

(cinco) são do gênero masculino. Este resultado pode evidenciar que as mulheres ainda 

possuem pouca participação na gestão das cooperativas. Essa realidade pode ser, 

inclusive, uma característica específica, ou marcante, em cooperativas do ramo 

agropecuário, foco deste estudo. 

 Com relação ao estado civil dos respondentes, observou-se equiparação, uma 

vez que 03 (três) destacaram ser solteiros e 03 (três) informaram ser casados. 

Analisando este resultado isoladamente, pode-se inferir que, por serem solteiras, talvez 

pessoas mais jovens estejam interessadas e envolvidas com a gestão das cooperativas.  

 Houve uma pulverização nas respostas referentes à faixa etária, sendo que 

apenas as opções “até 23 anos” e “de 36 a 40 anos” não foram assinaladas. Dos 

respondentes, 02 (dois) informaram que tem “de 41 a 46 anos”, 02 (dois) destacaram 

que tem idade “acima de 46 anos”, 01 (um) informou que tem “de 24 a 29 anos” e 01 

(um) destacou que tem “de 30 a 35 anos”. Tal resultado demonstra que a participação 

em cooperativas engloba grupos de diferentes idades. Além disso, verifica-se que não há 

uma predominância de faixa etária na gestão das cooperativas. Assim, pode-se inferir 

que características específicas são visualizadas no corpo gestor das cooperativas. Dessa 

forma, infere-se, ainda, que independente da idade, muitas vezes associada à 

experiência, se determinado membro da cooperativa apresenta características 

consideradas primordiais para o corpo gestor (diretores) como, por exemplo, espírito de 

liderança e capacidade de trabalhar em equipe, este tem totais condições de fazer parte 

da diretoria. 

 Por outro lado, é importante destacar que, possivelmente, os membros que já 

fazem parte da cooperativa por um período maior de tempo podem ter predileção na 

hora de constituir a diretoria. Esta consideração pode ser ratificada em função de 04 

(quatro) dos 06 (seis) participantes da pesquisa apresentar idade acima de 40 anos. 

Este resultado referente à faixa etária é interessante, especialmente por dar 

margem para o desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas com o objetivo de 

identificar, por exemplo, o comprometimento de novos profissionais com as 
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cooperativas, principalmente considerando que muitos são filhos de cooperados e que 

tal experiência, ou interesse, é passada de geração para geração.  

Quanto ao tempo de cooperativa todas as opções do questionário foram 

assinaladas. Metade dos respondentes, 03 (três), apresentou um tempo “de 8 a 11 anos”. 

As demais opções (03 – três) foram assinaladas uma vez, cada uma. Com este resultado, 

percebe-se que ao mesmo tempo em que há, nas cooperativas, pessoas mais experientes 

atuando no cooperativismo do estado de Roraima, há também pessoas que estão 

iniciando esse caminho. Além disso, tal resultado ratifica algumas considerações 

apresentadas anteriormente com relação à faixa etária dos membros gestores das 

cooperativas participantes deste estudo. 

 Com relação à escolaridade, a questão do questionário solicitou que cada 

respondente marcasse a alternativa referente ao maior grau obtido ou em andamento. A 

alternativa mais assinalada foi a “superior completo” (03 – três). As demais alternativas 

assinaladas foram: nível médio completo (01 – um), especialização completa (01 – um) 

e outros (01 – um). Observa-se que nenhum dos gestores participantes da pesquisa 

possui mestrado e/ou doutorado, concluído ou em andamento. Tal situação pode estar 

relacionada ao fato de estes gestores acreditarem que a realização dessas modalidades 

acadêmicas (níveis acadêmicos) está voltada a aspectos teóricos e mais direcionada a 

uma carreira efetivamente acadêmica. Ademais, pode-se inferir que, por meio deste 

pensamento, os gestores visualizam tais níveis acadêmicos como desnecessários à 

prática diária das cooperativas e, mesmo aos que possuem um pensamento diferenciado, 

não há condições reais para cursar estes níveis acadêmicos, frente às demandas que as 

cooperativas apresentam.   

 

3.2 Com relação à cultura de aprendizagem  

 

Os resultados obtidos nesta parte específica da pesquisa demonstraram como os 

gestores das cooperativas se apresentavam quanto ao desenvolvimento ou conhecimento 

relacionados à cultura de aprendizagem. 

 As questões 1 e 2 referem-se à disciplina “visão compartilhada” proposta por 

Peter Senge. 

Na primeira questão deste segmento, verificou-se, a existência, ou não, de um 
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compartilhamento eficiente de informações nas cooperativas. Para metade dos 

respondentes (03 – três), este compartilhamento existe. Nenhum respondente afirmou 

não haver esse compartilhamento. Porém, 02 (dois) destacaram que tal 

compartilhamento existe “a maioria das vezes” e 01 (um) destacou que existe “poucas 

vezes”. 

 Com este resultado pode-se inferir que apenas um cooperado, considerando o 

que assinalou a opção “poucas vezes”, não está satisfeito com o comportamento, talvez, 

centralizador das informações, o que pode gerar um ambiente de trabalho desfavorável e 

prejudicar o andamento das atividades da cooperativa. 

 É inegável a importância de um eficiente compartilhamento de informações 

dentro das instituições para que todos os envolvidos possam estar cientes das atividades 

em andamento e, principalmente, se sintam parte integrante do processo de produção. 

Nesta perspectiva, Argyris (1994) destaca que os funcionários precisam aprender a 

assumir responsabilidade por estímulo próprio e, além disso, a criar e a disseminar 

informações. Assim, a partir dessas atitudes poderão contribuir para soluções 

consistentes para problemas básicos. 

Com relação à consonância existente na busca dos objetivos da cooperativa 

verificou-se que a maioria dos respondentes (05 – cinco) afirmou que existe essa 

consonância na busca dos objetivos. Apenas 01 (um) respondente destacou que essa 

consonância existe “a maioria das vezes”.  

Por meio deste resultado, pode-se inferir que as cooperativas pesquisadas estão 

focadas nos objetivos e que as atividades executadas por elas estão atreladas a estes. Tal 

consideração pode ser ratificada quando se observa que nenhum dos respondentes, nesta 

questão específica, assinalou as opções “poucas vezes” e/ou “não”. 

Este resultado ratifica o que Silva et al. (2014) destacam quando relacionam a 

questão dos objetivos ao diagnóstico organizacional. Os autores ressaltam que para criar 

uma visão do futuro que as instituições devem seguir estas devem direcionar esforços 

para a elaboração de um planejamento estratégico, por meio da realização de um 

diagnóstico organizacional, uma vez que essa técnica administrativa contribui para a 

consolidação das ideias das pessoas envolvidas no processo. 

Nas questões 3 e 4, o foco foi verificar a preocupação por parte das cooperativas 

em capacitar os seus membros e os seus gestores.  



Atas  Proceedings    |    2417

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

11 
 

Todos os respondentes (06 – seis) afirmaram que as cooperativas apresentam 

uma preocupação com a capacitação dos seus membros. Por ser um fator importante no 

êxito das cooperativas, tal resultado é animador e, inclusive, está de acordo com os 

resultados apresentados anteriormente, com relação à consonância na busca dos 

objetivos, afinal, tal preocupação reflete, também, na obtenção dos objetivos definidos 

pelas cooperativas. 

Essa preocupação corrobora o que Bourahli et al. (2011) destacam quando 

definem cooperativas. Para os autores, as cooperativas apresentam finalidade social. 

Além disso, possuem como objetivo prestar serviços aos seus membros, visando não só 

satisfazer os seus objetivos comuns, mas também contribuindo para a melhoria de renda 

e valorizando-os.  

Com relação à capacitação dos gestores (questão 4), a maioria dos respondentes 

afirmou que a preocupação existe (05 – cinco). Nenhum dos respondentes afirmou não 

haver essa preocupação ou que ela existe poucas vezes. Assim, apenas 01 (um) 

respondente destacou que essa preocupação existe “a maioria das vezes”. 

Com este resultado observa-se que apenas 01 (um) participante destacou que 

embora exista preocupação por parte da cooperativa em capacitar os seus membros, essa 

preocupação não se estende aos gestores. Porém, considerando que os gestores também 

são membros da cooperativa e, de maneira mais específica, que os gestores estão em 

determinada função e, portanto, não são vitalícios, este resultado é contraditório. 

Por outro lado, o resultado geral desta questão demonstra consonância com os 

resultados descritos na questão dois, referente aos objetivos.  

 As questões 5 e 6 estão relacionadas com a disciplina “aprendizagem em 

equipe”, proposta por Peter Senge. 

O favorecimento do trabalho em equipe foi o foco da quinta questão do 

questionário. Trata-se de uma característica de suma importância para as cooperativas, 

especialmente por estarem pautadas sobre o princípio da cooperação propriamente dito.  

Neste sentido, 04 (quatro) dos respondentes afirmaram que o ambiente das 

cooperativas favorece o trabalho em equipe. Por outro lado, contrariando o próprio 

princípio da cooperação, 01 (um) respondente afirmou que “não” há favorecimento do 

trabalho em equipe. De igual modo, ou seja, 01 (um) respondente destacou que esse 

favorecimento ocorre “a maioria das vezes”. Assim, nenhum respondente assinalou a 
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opção “poucas vezes”.  

Este resultado pode ser discutido com base no apresentado na questão 1, ou seja, 

referente ao compartilhamento eficiente de informações. Nesta perspectiva, parece 

paradoxal observar que 01 (um) respondente afirmou que “não” há, nas cooperativas, 

favorecimento do trabalho em equipe, enquanto nenhum dos respondentes afirmou que 

“não” há compartilhamento eficiente de informações, questão 1.  

Por outro lado, constatar que 04 (quatro) dos respondentes destacaram que há, 

nas cooperativas, favorecimento do trabalho em equipe condiz com o resultado 

apresentado na questão 1, na qual 03 (três) dos respondentes afirmaram que ocorre o 

compartilhamento eficiente de informações. 

O interesse dos membros e dos gestores das cooperativas em desenvolverem 

suas atividades em um clima de cooperação foi outro fator avaliado (questão 6).  

A maioria dos respondentes (05 – cinco) afirmou que trabalha ou procura 

trabalhar em um clima de cooperação. A complementação deste número, ou seja, 01 

(um) respondente ficou com a opção “a maioria das vezes”. Assim, o resultado pode ser 

considerado bastante satisfatório. 

Todavia, este resultado não condiz com o apresentado na questão 5, na qual o 

número de respondentes que afirmou que o ambiente das cooperativas não favorece o 

trabalho em equipe, por exemplo, foi de 01 (um). Neste sentido, surgem algumas 

indagações: “Por que o meu ambiente de trabalho não favorece o trabalho em equipe? O 

que estou fazendo para contribuir para mudar essa realidade?”.  

 A disciplina “modelos mentais”, proposta por Peter Senge, envolve reflexões, 

esclarecimentos contínuos e a visão que cada indivíduo tem do mundo, para a partir 

disso identificar como os atos e as decisões serão tomadas e administradas de acordo 

com suas concepções.  

Nesta perspectiva, a questão 7 abordou sobre a realização de atividades de forma 

criativa e inovadora, uma vez que a visão restrita dos modelos mentais ou paradigmas 

pode impedir a construção de novos modelos de aprendizagem.   

 A maioria dos respondentes (05 – cinco) afirmou que costuma trabalhar de 

forma criativa e inovadora. Apenas 01 (um) respondente destacou que “a maioria das 

vezes” apresenta essa postura. Portanto, nenhum respondente ficou com as opções 

“poucas vezes” e/ou “não”. 



Atas  Proceedings    |    2419

 Agricultura, dinâmicas agrárias, agricultura familiar e movimentos sociais no campo  P11

13 
 

Essa característica é de suma importância para consolidação das cooperativas de 

nosso estado e o surgimento de outras, especialmente pelas várias oportunidades, ainda 

inexploradas, que existem nos diferentes ramos do cooperativismo como, por exemplo, 

o turismo. 

Neste sentido de fuga ou quebra de concepções já consolidadas, Vasconcelos e 

Mascarenhas (2007) ressaltam que os seres humanos vivenciam processos de 

aprendizagem continuamente. Ademais, destacam que essa vivência permite que as 

pessoas evoluam os seus conhecimentos e, consequentemente, tornem mais fáceis à 

aplicabilidade dos conceitos, ou seja, promovem uma alteração dos modelos mentais 

fugindo das questões metódicas. 

Na questão 8, ainda com base no pressuposto da disciplina dos modelos mentais, 

abordou-se sobre o favorecimento do ambiente de trabalho à criatividade.  

 Metade dos respondentes (03 – três) afirmou que o ambiente de trabalho 

favorece a criatividade. Complementando este número, 02 (dois) respondentes 

destacaram que esse favorecimento ocorre “a maioria das vezes” e 01 (um) afirmou que 

“não” ocorre.  

Este resultado é, de certa forma, contraditório ao obtido na questão 7, na qual 05 

(cinco) respondentes afirmaram que costumam trabalhar de forma criativa e inovadora, 

sendo que a complementação deste número, ou seja, 01 (um) respondente assinalou a 

opção “a maioria das vezes”. Sendo assim, surge a seguinte indagação: é possível 

trabalhar de forma criativa e inovadora se o ambiente de trabalho no qual estou inserido 

não favorece a criatividade?  

Portanto, este resultado é relevante para o desenvolvimento de estudos mais 

aprofundados de forma a identificar, por exemplo, como os membros/gestores das 

cooperativas trabalham com criatividade e com inovação se no contexto organizacional 

(ambiente de trabalho) esse clima de criatividade pode não existir? 

O domínio pessoal é outra das 5 disciplinas propostas por Peter Senge. Saber 

administrar e adequar às habilidades e os limites pessoais é essencial para a adequada 

realização das atividades, de forma a obter os resultados desejados criando, 

consequentemente, um ambiente organizacional que estimule todas as pessoas 

envolvidas a alcançarem os objetivos e as metas desejadas.  

Por isso, a consciência de cada gestor das cooperativas participantes com relação 
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ao seu controle emocional foi o fator abordado na questão 9. Verificou-se que 05 (cinco) 

dos respondentes afirmaram apresentar controle emocional. Nenhum respondente 

assinalou as opções “poucas vezes” e/ou “não”. Apenas 01 (um) respondente destacou 

que apresenta este controle “a maioria das vezes”.  

Para Sveiby (1998) as organizações que apresentam uma cultura de 

aprendizagem possuem um poder que não vem mais do nível hierárquico que elas 

apresentam, mas sim do próprio conhecimento. Neste sentido, essas organizações 

buscam novos perfis profissionais focados no conhecimento, inclusive acerca de suas 

próprias limitações, entendendo que estas podem ter reflexo nos resultados destas no 

mercado. 

A questão 10, de forma mais precisa, abordou, novamente, o domínio pessoal. 

Procurou-se identificar se cada respondente tinha, de acordo com o seu auto-

conhecimento, consciência de seus limites, de suas habilidades, de seus conhecimentos, 

de suas aptidões e de suas qualidades. Neste aspecto, a maioria dos respondentes (05 – 

cinco) afirmou ter essa consciência. Apenas 01 (um) respondente afirmou que possui 

essa consciência “a maioria das vezes”, enquanto que nenhum respondente assinalou as 

opções “poucas vezes” e/ou “não”. 

Este resultado é bastante expressivo e importante, uma vez que de acordo com 

Peter Senge (2001, p.42) “(...) o pensamento sistêmico é a quinta disciplina, aquela que 

integra as outras”. 

Além disso, Garvin et al. (1998) destacam que as organizações que aprendem 

são aquelas que apresentam a capacidade de criar, de adquirir e de transferir 

conhecimentos, mas também possuem a capacidade de modificar seus comportamentos 

para se adequarem aos novos conhecimentos e insights. Dessa forma, quando as pessoas 

têm conhecimento acerca de seus limites, suas habilidades, seus conhecimentos, suas 

aptidões e suas qualidades, fica mais fácil para se adaptarem as novas demandas do 

mercado, inclusive por meio da modificação de determinados comportamentos, quando 

necessário. 

A questão 11, de forma geral, abordou a opinião dos gestores das cooperativas 

acerca da importância da cultura de aprendizagem para o desenvolvimento destas. 

Todos os respondentes (06 – seis) afirmaram que consideram a cultura de 

aprendizagem importante para o desenvolvimento das cooperativas. Este resultado 
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demonstra que os gestores estão alinhados às mudanças do mercado e cientes de que as 

organizações que aprendem estão mais preparadas para concorrer em um mercado tão 

competitivo.  

Para Eyng e Reis (2006) essas organizações se caracterizam por serem 

aprendizes e, portanto, são capazes de reagir às rápidas mudanças do mercado, além de 

solucionar problemas e aproveitar as oportunidades. Além disso, nelas as pessoas 

aprimoram continuamente as suas capacidades e as suas habilidades de criar e de recriar 

o futuro por meio de ações conjuntas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que os objetivos propostos foram atingidos, embora o número de 

participantes não represente, em sua totalidade, a população da pesquisa. 

Observou-se que a maioria dos respondentes é do gênero masculino, que houve 

pulverização de respostas com relação à faixa etária e que metade dos respondentes 

apresentou um tempo “de 8 a 11 anos” nas cooperativas. 

Apesar da baixa participação das cooperativas na pesquisa (aproximadamente 

27% da população), observou-se que as cooperativas do estado de Roraima apresentam 

um ambiente propício ao desenvolvimento de cultura de aprendizagem, especialmente 

por possuírem elementos que já estão alinhados às disciplinas propostas por Senge. 

Porém, para que isso ocorra, alguns aspectos precisam ser analisados e, inclusive, 

modificados. Tal necessidade se justifica, principalmente, pela contradição observada 

em alguns resultados que possuem o mesmo enfoque.  

Identificou-se que os gestores consideram a cultura de aprendizagem importante 

para o desenvolvimento das cooperativas. 

É importante ressaltar que uma preocupação mais específica no tocante ao 

desenvolvimento de práticas para consolidação da cultura de aprendizagem, por parte 

das cooperativas, pode torná-las mais atuantes em nosso estado. 

Ademais, frente às dificuldades enfrentadas neste estudo, bem como em função 

das indagações que surgiram, é premente a necessidade da realização de novos estudos, 

inclusive, mais aprofundados, que possam apresentar respostas para tais indagações ou, 

até mesmo, respondê-las. 
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PRODUÇÃO DA NATUREZA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: O 

CASO DA SOJICULTURA NO MUNICÍPIO DE BALSAS 

(MARANHÃO) 

ILNAR FERNANDES FEITOZA1 
JOSÉ DE RIBAMAR SÁ SILVA2 

WELBSON DO VALE MADEIRA3 
RESUMO 

A produção de soja no município de Balsas, no sul do estado do Maranhão consolidou-
se como uma das mais importantes da região Nordeste do Brasil. Destaca-se, que, de 
1998 a 2014, houve um aumento de 483,2% na área plantada de soja, ocupando uma 
área de 168,2 mil hectares, o que representa 12,8 % do total da área do município. 
Como contrapartida dessa dinâmica, observa-se uma crescente degradação ambiental, 
manifestada principalmente por desmatamentos, resíduos de agrotóxicos em diversas 
áreas, destinação inadequada de lixo produzindo grandes impactos ambientais por 
contaminação das águas e assoreamento no Rio Balsas. O objetivo deste artigo, 
portanto, é analisar as relações entre esse avanço da produção de soja e a degradação 
ambiental. Tem-se como ponto de partida a noção marxista de produção da natureza, 
com destaque para a abordagem de Bellamy Foster. De forma complementar procedeu-
se análise documental e estatística para identificar fatores associados à degradação 
ambiental. Na primeira parte do artigo apresenta-se um panorama da produção de soja 
no Maranhão, caracterizando-se o perfil dos produtores e a estrutura de escoamento do 
produto. Na sequência, analisam-se especificamente as condições de produção em 
Balsas, com atenção especial aos aspectos ambientais. Por fim, discute-se a ideia de 
“produção da natureza” no capitalismo e demonstra-se a sua pertinência para analisar a 
dinâmica da sojicultura. 
Palavras-chave: Produção da natureza; degradação ambiental; Soja; Maranhão. 

 
ABSTRACT 

Soy production in the county of Balsas, southern Maranhão state, has been established 
as one of the most important of the Northeast region of Brazil. It is noteworthy that, 
from 1998 to 2014, an increase of 483.2% in soy acreage, occupying an area of 168,200 
hectares, totalizing 12.8% of the total county area. In the context of this dynamic, 
however, there is a growing environmental degradation, mainly manifested by 
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deforestation, pesticide residues in several areas and inadequate disposal of waste, 
producing large environmental impacts by contamination of water and silting in Balsas 
River. The purpose of this article, therefore, is to analyze the relationship between this 
advance of soy production and environmental degradation. As a starting point for this 
analysis it is used the Marxist notion of production of nature, especially the Bellamy 
Foster approach. Complementarily, a documental and statistical analysis to identify 
factors associated with environmental degradation was done. In the first part of the 
article it is presented an overview of soy production in Maranhão state, featuring the 
profile of producers and product flow structure. In the next part, it is analyzed specific 
production conditions in Balsas, with special attention to environmental aspects. 
Finally, it is discussed the idea of "production of nature" in capitalism and demonstrated 
its relevance to analyze the dynamics of soy production. 
 
Keywords: nature of production; Ambiental degradation; Soy; Maranhão. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo segue a linha de argumentação apresentada por John Bellamy 

Foster, o qual retoma o pensamento de Karl Marx, no que diz respeito à necessidade de 

uma “consciência ecológica planetária”, salientando a ideia de que existe uma 

interligação primária entre o homem e a natureza e que esta foi corrompida pelo modo 

de produzir e sobreviver no capitalismo. Foram analisados textos de autores que de 

algum modo complementam a teoria marxista, para enriquecimento do debate. 

Foster busca na teoria marxista elementos que demonstrem a existência de uma 

simbiose entre o homem e a natureza e quais implicações prejudiciais a ambos vêm 

ocorrendo devido ao modo de produção capitalista, que provocou, por exemplo, o  

crescimento das cidades devido ao processo de migração e a ruptura natural existente   

e, portanto, interdependentes na sobrevivência. 

Segundo Marx, existe uma interação orgânica entre o homem e a natureza, que 

compõe um único universo, “que torna toda a natureza o seu corpo inorgânico”. Assim, 

“a natureza é o corpo inorgânico do homem”, por isso, “ele precisa manter um diálogo 

continuo com ele se não quiser morrer” (Marx, apud Foster, 2011). 
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Entretanto, ocorre uma transformação, iniciada no feudalismo, que é 

caracterizada pela dominação da terra pelos seus donos, e consequentemente do 

camponês, e da forma de organização produtiva, com a divisão do trabalho. Para Marx: 
Finalmente, a divisão do trabalho oferece-nos o primeiro exemplo do 
seguinte fato: a partir do momento em que os homens vivem na sociedade 
natural, desde que, portanto, se verifica uma cisão entre o interesse particular 
e o interesse comum, ou seja, quando a atividade já não é dividida 
voluntariamente, mas sim de forma natural, a ação do homem transforma-se 
para ele num poder estranho que se lhe opõe e o subjuga, em vez de ser ele a 
dominá-la (Marx, 1999).  
 

Por conseguinte, a humanidade e a natureza, tornam-se alijados do trabalho 

criativo e também dos “elementos essenciais da própria vida” (Foster, 2011). 

Seguindo-se à essa introdução discorre-se sobre algumas concepções de autores 

marxistas ou que colaboram com essa teoria no que diz respeito à questão ambiental. 

Em seguida são explanadas informações que demonstram a evolução da produção de 

soja no Município de Balsas e comprovam seu crescimento, mas que em paralelo está 

provocando diversos prejuízos ambientais. Nas considerações finais, são retomadas 

algumas formulações dos autores consultados, bem como a questão da degradação 

ambiental em Balsas e de como a mesma se relaciona com a ideia de produção da 

natureza. 

 

 

2. PRODUÇÃO DA NATUREZA NO CAPITALISMO 

 

Marx avalia que a natureza tende a ser progressivamente transformada em 

função do desenvolvimento capitalista, consolidando-se cada vez mais uma espécie de 

“segunda natureza”, que em determinado sentido, portanto, passa a ser “produzida” no 

capitalismo. Conforme o autor, essa natureza, “assim como se desenvolve na história 

humana (...), é a natureza real do homem; por conseguinte, a natureza, assim como se 

desenvolve na indústria, embora também em forma alienada, constitui a verdadeira 

natureza antropológica” (Marx, 2001). 

Conforme Duarte (1995), a concepção de Marx foi sendo progressivamente 

construída a partir da incorporação e da crítica de alguns elementos da dialética de 
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Hegel e do materialismo de Feuerbach. O autor conclui que, na sua forma mais 

amadurecida, a natureza aparece em Marx como um elemento do processo de trabalho. 

Neste processo se pode distinguir o objeto de trabalho (pedaço de matéria a sofrer ação 

humana), o meio de trabalho, que constitui principal referência para caracterizar os 

diferentes períodos econômicos, e a atividade do trabalhador, que transforma os objetos 

em função de uma finalidade pré-estabelecida. 

Como questão fundamental, considera-se neste artigo que com o advento do 

capitalismo, as transformações ocorridas no processo de trabalho agridem a essência do 

homem, pois o torna alienado das diferentes transformações que ocorrem nas matérias-

primas extraídas da natureza, convertendo-as em mercadorias. Isso ocorre devido à 

forma organizativa do modo de produção capitalista, que separa o homem da natureza e 

insere-o na produção como trabalhador assalariado, passando a produzir, mas tendo que 

renunciar a própria decisão e a propriedade daquilo que produz, vende sua força de 

trabalho ao capital, já que é a única mercadoria que lhe restou, põe-se a fazer coisas sem 

compreender o todo, e este passa a ser seu único meio de sobrevivência.  

Relacionando-se a esse ponto, o conceito de metabolismo foi utilizado por Marx 

para definir o processo de trabalho como “um processo entre o homem e a natureza, um 

processo pelo qual o homem, através das suas próprias ações, medeia, regula e controla 

o metabolismo entre ele e a natureza” (Foster, 2011). Dessa forma, para Marx uma falha 

irreparável nesse metabolismo ocorreu em decorrência da agricultura capitalista e da 

separação antagônica entre cidade e campo. Dessa forma, admite-se a pertinência das 

análises de Marx a respeito da cisão homem/natureza no capitalismo, uma vez que “a 

produção capitalista só se sustenta a partir da exploração das duas fontes originais de 

toda a riqueza – o solo e o trabalhador” (Marx, 2006). 

Conforme destaca Foster (2011), a interação metabólica entre o homem e a 

natureza constitui um processo complexo, interdependente, que os vincula através do 

trabalho e é um conceito central na abordagem de Marx. O autor explana que esse 

conceito originou-se no campo da bioquímica celular, sendo possível aplicá-lo a 

organismos inteiros e está vinculado a noção de “força vital”. Destaca que para Marx a 

relação do trabalho humano com o meio ambiente é “inteiramente explicável em termos 

de materialismo cientifico, enfatizando a energética” que é “a conservação de energia e 
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a sua troca” (Foster, 2011). Sobre a falha metabólica ocorrida entre os homens e o solo, 

Foster observa que Marx utilizou esse conceito para explicar “a alienação material dos 

seres humanos dentro da sociedade capitalista das condições naturais que formaram a 

base de sua existência” (Foster, 2011).  

Outro autor que trata da relação entre homem e natureza, em uma perspectiva 

não marxista, é Polanyi (1980). Ao analisar o momento em que o livre mercado ganha 

força na histórica do capitalismo, procura destacar os malefícios decorrentes da ruptura 

dessa relação. Nesse rumo, observa que: 
... as classes ligadas ao comércio não estavam dotadas de um órgão que as 
fizesse aperceber-se dos perigos acarretados pela exploração da capacidade 
física dos trabalhadores, a destruição da vida familiar, a devastação dos 
meios circundantes, a ruína das florestas, a poluição dos rios, a deterioração 
das qualificações dos ofícios, o enfraquecimento das tradições populares e a 
degradação geral da existência, incluindo as condições do alojamento e das 
artes, bem como as inúmeras formas de vida privadas e públicas que não 
tinham a ver com o lucro (Polanyi, 1980). 
 

Indo ao encontro de Marx, em especial quando esse trata da teoria do fetichismo, 

Polanyi entende que com o desenvolvimento do capitalismo a realidade desvirtua-se na 

consciência humana e os produtos inanimados, criados pelo capital, passam a ter leis 

próprias, tornam-se objetivados, enquanto que o homem aliena-se dos negócios, 

inclusive do valor do si mesmo e consequente do valor do seu trabalho. Nas palavras do 

autor:  
Foram as mercadorias que passaram a assumir o estatuto de realidade: «a 
seguir as suas próprias leis, a entrar e a sair do mercado, a mudar de lugar, a 
parecer que são senhoras do seu próprio destino». Esta mesma«objetivação» 
das mercadorias passou a ser igualmente válida para o valor da moeda, do 
capital, do trabalho, da lei, da religião e do Estado, os quais passaram a ser «a 
realidade de uma condição de negócios na qual o homem passou a alienar-se 
de si mesmo» (Polanyi, 1980). 
 

 Considerando as análises de Polanyi (1980), Duarte (1995), Marx (2001, 2006), 

Foster (2011), conclui-se que no capitalismo aprofunda-se a cisão entre o ser humano e 

a natureza, pois as condições naturais da existência passam a ser manipuladas com o 

objetivo de sustentar o mercado, buscando como fim último a obtenção de lucro, em 

detrimento da sobrevivência equilibrada da vida humana, dos demais seres vivos e do 

planeta. Isso ocorre de forma intensiva tanto no meio urbano quanto no meio rural, 

conforme ressaltamos no tópico seguinte.  
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3. A AGRICULTURA NO CAPITALISMO 

 

Conforme Foster (2011), durante o século XIX, a principal preocupação da 

sociedade capitalista, no que tange a questão ambiental, era com o esgotamento da 

fertilidade do solo. Essa preocupação, todavia, reduziu-se com a indústria química que 

se aprofundou com a segunda revolução verde, no século XX. Para o autor houve um 

conhecimento cada vez maior a respeito dos métodos utilizados, mas que somente 

“racionalizavam” a destruição da natureza. 

No que diz respeito ao uso da terra no capitalismo, Foster (2011) avalia que, “a 

condição prévia do capitalismo é a retirada em massa da população do solo, que 

possibilita o desenvolvimento histórico do próprio capital”, processo que resulta “na 

polarização de duas classes, ricos e pobres, da separação antagônica entre cidade e 

campo” (Foster, 2011). Nesse contexto, alguns países transformam-se em simples áreas 

de produção agrícola de alimentos e fornecedores de matérias-primas, formando a 

região periférica, e atendem aos países do centro do capitalismo.  

Na verdade, a forma de produzir no capitalismo, tem um preço, como Engels já 

percebe no seu clássico livro “Dialética da Natureza”:  
 

Nós não devemos nos vangloriar de nossas vitórias humanas sobre a 
natureza. Para cada uma destas vitórias, a natureza se vinga de nós. É verdade 
que cada vitória nos dá em primeira instância os resultados esperados, mas 
em segunda e terceira instância, ela tem efeitos diferentes, inesperados, que 
muito frequentemente anulam os primeiros (...) (Engels, apud Lôwy, 2005). 
 

 De fato, em estudos recentes acerca da produção agrícola, Gonçalves e 

Walter (2012) comprova a tese de Engels. Segundo o autor, “a relação entre produção 

de grãos e uso de fertilizantes caiu de 42 toneladas para 13 toneladas de grãos por cada 

tonelada de fertilizante entre 1950 e 2000” (Gonçalves & Walter, 2012). No mesmo 

rumo, Rulli destaca que “as estatísticas demonstram que sobre pouco mais de 10 

milhões de hectares de cultivos transgênicos estão sendo aplicados cerca de 80 milhões 

de litros de herbicidas anuais” (Gonçalves & Walter apud, Rulli, 2012). Isso implica em 

graves consequências para o solo, inclusive provoca o desaparecimento de 
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microorganismos como as bactérias do gêneroAzotobacter, fixadoras de azoto, e outros 

efeitos, que causam a interrupção de ciclos biológicos.  

Preocupando-se também com a destruição da natureza, Altvater (1995) chama a 

atenção para a possibilidade de um colapso do sistema ecológico global, com 

consequências sociais imprevisíveis, uma vez que, no capitalismo “a produção mais 

intensiva e o aumento da produtividade do trabalho tornam-se possíveis mediante uma 

utilização extensiva de recursos naturais” (Altvater, 1995). 

Segundo Gonçalves e Walter (2012) “a incorporação de grandes extensões de 

terra, sobretudo para a cultura de grãos, tem sido fundamental para as grandes empresas 

do agronegócio”. Tem-se verificado, por exemplo, uma verdadeira corrida por terra nos 

Estados da Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão (Gonçalves & Walter, 

2012). Na mesma direção, em estudo sobre o agronegócio e a agricultura familiar na 

Amazônia brasileira, Mesquita (2011) conclui que “o maior uso da terra em atividades 

capitalistas como a pecuária empresarial, a soja, o eucalipto e a produção de carvão 

vegetal, se ampliou consideravelmente no período neoliberal” (Mesquita, 2011). O autor 

salienta ainda que a presença do grande capital no campo, não trouxe as transformações 

positivas que eram esperadas “em termos de modernização, renda, emprego e produção 

de alimentos” (Mesquita, 2011).   

Tratando-se da modernização agrícola no Maranhão, de acordo com Mesquita 

(2011), verificou-se uma expansão exponencial dos plantios de soja, eucalipto e carvão, 

em detrimento da queda da agricultura familiar. Por outro lado, além desse aspecto, há 

também indícios de profundos impactos ambientais, conforme se procura demonstrar no 

tópico seguinte. 

 

 

4. O AGRONEGÓCIO DA SOJA E A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO 

MUNICÍPIO DE BALSAS – MARANHÃO. 

 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), Balsas é 

um município da mesorregião Sul Maranhense e integra a região de planejamento do 
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Estado denominada Gerais de Balsas. A população está estimada em  92 mil habitantes,  

distribuída em uma área territorial de 13,1 mil km² (IBGE, 2015). 

Dados oficiais disponíveis para o ano de 2013 mostram que o município 

contribuiu com 3,71% na composição do PIB estadual, situando-se na 3ª posição no 

ranking dos 217 municípios do Maranhão e considerando os 10 municípios que tiveram 

maior participação no Setor da Agropecuária, tendo em vista os seus respectivos valores 

adicionados, Balsas ocupou a 1º lugar (IMESC, 2013). 

 Um indicador importante para avaliar a qualidade de vida da população é o IDH 

– Índice de Desenvolvimento Humano, que considera especialmente, as três dimensões 

básicas da vida: renda, educação e longevidade. Com relação a esse índice, o IDHM 

(Geral) de Balsas foi mensurado em 0,687; o que mede a renda (IDHM-R) foi de 0,674; 

a longevidade (IDHM-L) de 0,807 e o da educação IDHM-E, em 0,597, o mais baixo. 

No Maranhão, Balsas ficou em 5º lugar, em relação aos 217 municípios, perdendo 

apenas para São Luis (capital), Imperatriz, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, 

sendo que esses dois últimos integram a grande metrópole. (IBGE, 2012). 

A economia de Balsas tem sustentado seu crescimento na expansão de soja,  que 

representa mais de 90%, da receita de exportação conforme se pode ilustrar na tabela 1:  

 
 

Tabela 1 - Participação do complexo de soja nas exportações 
totais de Balsas/MA 

Ano Exportações 
Totais (US$) 

Exportações 
Soja (US$) 

Participação 
(%) 

2010 226.037.480 217.711.937 96,32 
2011 385.975.016 370.306.738 95,94 
2012 438.811.357 397.863.366 90,6 
2013 390.925.305 360.883.370 92,32 
2014 297.046.364 269.717.715 90,8 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC (2016). 
 

Constatou-se que a produção da soja cresceu significativamente, entre 1991 a 

2014, com incorporação de 167.124 hectares na área cultivada, representando um 

aumento de 3.735%. Os acréscimos mais expressivos da área plantada ocorreram entre 

1992 e 1995, com agregação de 15.384 hectares na área plantada, e em 1996/1997, 
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quando foram acrescentados 15.060 ha a área de plantio. Verificou-se ainda um  

crescimento de 61,64% entre 2000 e 2004, com a incorporação de 37.360 hectares, 

(IBGE, 2016). 

Tratando-se da produção, verifica-se que a mesma passou de 2.070 toneladas em 

1991 para 457.760 toneladas em 2014. Porém, há uma tendência decrescente da 

produtividade desde 2007, ou ocorrem crescimentos baixos. É possível constatar nesse 

intervalo, que as maiores safras ocorreram em 2010 e 2011, (com parcos acréscimos de 

na produção, entre 10 e 60 toneladas, respectivamente). Por outro lado, constata-se 

crescimento elevado na área plantada, no mesmo período, de aproximadamente 60 mil 

hectares. Assim, produtividade nos últimos anos, apresenta rendimentos decrescentes, 

IBGE (2016).  

De acordo com os dados do IBGE (2016), constatou-se também crescente 

integração da área de plantio. Por causa disso, a produção elevou-se no decorrer das 

décadas. Em 2014, foram colhidas 457.760 toneladas do grão, havendo um acréscimo 

de 22.114% da produção desde 1991, ano em que se colheu 2.070 toneladas.  

O rendimento médio em 2014 foi de 2.720 kg/ha, enquanto em 1991 foi de  

1.800 kg/ha (IBGE, 2016). É preciso levar em conta neste aspecto, que a maior parte da 

região Nordeste do Brasil não é adequada para o cultivo da soja, pois tem significativas 

variações de pluviosidade, temperatura e luminosidade, conforme pesquisa da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA): 

 
“Determinadas épocas propiciam redução no porte das plantas e baixa 
inserção das vagens inferiores, basicamente devido a condições desfavoráveis 
de temperatura e luminosidade. Além dessa problemática, muitas vezes a 
ocorrência de veranicos ocasiona fracassos na produção. Para enfrentar esses 
inconvenientes, um dos caminhos viáveis que a ciência agrícola revelou é a 
determinação das melhores épocas de semeadura para as diversas cultivares 
recomendadas”. (EMBRAPA, 2011). 

 

Por outro lado, como indicamos anteriormente, no caso de Balsas houve 

significativo aumento da área plantada e “com a intensificação, a agricultura tornou-se 

dependente de insumos externos, que consistem da utilização de sementes de variedades 

melhoradas, da mecanização, de fertilizantes e de agrotóxicos, com o objetivo de 
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aumentar a produtividade” (EMATER-PI, 2008). Esse fato, por sua vez, tem implicado 

em agravamento de vários problemas ambientais, como mostramos no tópico seguinte. 

  

 

5.  PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS À PRODUÇÃO DE 

SOJA EM BALSAS-MA. 

 

A expansão da área da soja em Balsas/MA, está relacionada a graves impactos 

ambientais, que envolvem queimadas, aumento da concentração fundiária, 

contaminação de rios e lagoas, assoreamento dos rios e desaparecimento de nascentes. 

De fato, constata-se a partir da Portaria 97/20124 do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), que o município passou a integrar a lista daqueles que apresentam índices mais 

elevados de desmatamento o Bioma Cerrado (MMA, 2012). 

Indo ao encontro do estabelecido na referida portaria, verificam-se diversas 

matérias jornalísticas segundo as quais há ocorrências de degradações, sendo que as 

reportagens mais corriqueiras são referentes às queimadas. Alguns exemplos podem ser 

verificados no apêndice 1. 

Corroborando as matérias jornalísticas indicadas, França (2015), identifica que:  

... os aspectos ambientais (queimadas e desmatamento) nos Cerrados afetam 
este setor produtivo a tomar inovações, visto que Balsas – MA é um dos vinte 
municípios com mais foco de queimadas e desmatamento no Cerrados 
Brasileiros, bem como, foi alvo de ações de fiscalização pelo IBAMA na 
chamada Safra Verde (França, 2015). 
 

A degradação do solo devido a monoculturas como a soja tem sido objeto de 

várias investigações. As principais consequências apontadas são as seguintes: 

compactação e impermeabilização dos solos pelo uso intensivo de máquinas agrícolas; 

erosão; contaminação por agrotóxicos nas águas, alimentos e animais; impactos danosos 

                                                           
4 O objetivo da publicação da portaria é o de implementar medidas e ações prioritárias: 
de monitoramento e controle do desmatamento ilegal, ordenamento territorial e 
incentivo a atividades econômicas ambientalmente sustentáveis, manutenção de áreas 
nativas e recuperação de áreas degradadas. 
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da retirada da vegetação nativa de áreas contínuas extensas; assoreamento de rios e 

reservatórios; aparecimento de novas pragas ou aumento das já conhecidas; risco à 

sobrevivência de espécies vegetais e animais com a perda de habitat natural devido à 

expansão agrícola; e alterações no clima local (Cunha, 1994). 

No que diz respeito à erosão dos solos em Balsas, Brito (2006) concluiu que:  

 
A agricultura de exportação trouxe dinamismo econômico para o município 
de Balsas, mas vem provocando sérios problemas de caráter ambiental que 
vão além da erosão do solo. A erosão implica não só no desgaste do solo, 
mas em uma série de problemáticas que compreendem desde a obstrução de 
cursos d’ água, até a quebra da relação solo-planta.  
Como consequência do desmatamento, a erosão e o assoreamento podem 
provocar o desaparecimento de mananciais, bem como acentuar os efeitos 
das inundações. O carreamento excessivo dos sedimentos pode causar uma 
grande gama de impactos ambientais, desde a própria degradação do solo até 
a extinção de nascentes.  
Na zona rural de Balsas é comum a ocorrência de processos geomorfológicos 
como ravinas e voçorocas que se desenvolvem por grandes extensões das 
fazendas. A maioria inicia-se nas por ações mais altas e terminam 
descarregando o material carreado pelas chuvas nas zonas mais baixas, 
normalmente nas margens dos rios. (Brito, 2006). 

Outro problema é a utilização de muitos pesticidas, herbicidas e fungicidas 

contra doenças e pragas que surgem frequentemente nos cultivos de monoculturas e 

causam doenças e até morte em animais e trabalhadores. Sobre a região do Baixo 

Parnaiba, no Maranhão, por exemplo: 

Os agrotóxicos são pulverizados várias vezes ao ano através de máquinas 
agrícolas ou de aviões. Nas regiões vizinhas as famílias não podem sequer 
deixar as crianças brincarem do lado de fora durante este período; muitos 
moradores testemunham a morte rápida de animais domésticos, como aves e 
porcos, em consequência da pulverização nos campos de soja nas 
proximidades (como por exemplo no povoado de Secura na região de 
Anapurus no Baixo Parnaíba. 

Muitos entrevistados informaram que sofreram de sintomas de envenamento, 
como dor de cabeça, vômitos, diarréia, sudorese, problemas respiratórios ou 
estado de choque após o manuseio inadequado do veneno. Quase todos os 
trabalhadores rurais entrevistados conheciam pelo menos um caso no qual o 
colega de trabalho ou conhecido morreu vítima de envenamento com 
agroquímicos (Boehmerl & Mund, 2007). 

 

Segundo Boehmerl e Mund (2007), os entrevistados em sua pesquisa externaram 

insegurança e preocupações a respeito da água potável, que consumem diariamente. 
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Reclamaram também da ausência do Estado como regulador, lamentando que: “mesmo 

quando altas concentrações de agrotóxicos forem comprovadas, é quase impossível 

identificar os responsáveis pela poluição assim como incriminá-los através dos trâmites 

legais, porque não se pode identificar através do tipo de poluente quem o pulverizou” 

(Boehmerl & Mund, 2007).  

Considera-se que as diversas matérias jornalísticas e as pesquisas já realizadas 

sobre a produção de soja em Balsas (MA) confirmam que essa atividade é geradora de 

profundos impactos ambientais, e que os mesmos podem ser associados à uma pretensa 

dominação da natureza por grandes grupos capitalistas. Sob um outro viés, essa 

dominação implica em uma produção de espaço, inclusive por meio do alargamento do 

“território da soja”, derivada da produção de uma “segunda natureza” (Marx, 2001). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das matérias jornalísticas e das pesquisas citadas ao longo deste 

trabalho, observa-se que a natureza, em Balsas tornou-se mercantilizada, e, dessa forma, 

a produção e o crescimento econômico do município ocorre sem se levar em conta os 

desgastes ambientais, tais como o desmatamento, a poluição e degradação dos rios, a 

exaustão do solo e as queimadas. Isso se explica, em parte, pelo fato da produção de 

soja ter sido inserida no processo global de reprodução do capital, ocorrendo em 

situação de dependência. 

 Por outro lado, a expansão da agricultura no capitalismo acontece em paralelo 

com exaustão do trabalhador e da natureza. Ou seja:  

(...) todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de 
despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento da 
fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido das 
fontes duradouras dessa fertilidade (...). A produção capitalista, portanto, só 
desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção, 
exaurindo as fontes originais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador (Marx, 
2006). 
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 Em Balsas é possível ratificar a mercantilização do meio ambiente, em troca de 

crescimento econômico. Visto que, Balsas ocupa a 3ª posição no ranking dos 217 

municípios do Maranhão e em 1º lugar, considerando os 10 municípios que tiveram 

maior participação no setor da agropecuária. Por outro lado, o município também é 

destaque nacional em termos de desmatamento e queimadas, sendo classificado na sexta 

posição do país segundo dados do Serviço de Monitoramento de Queimadas e Incêndios 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (GI Maranhão, 2016). Verificam-

se ainda várias denúncias a respeito da poluição e falta de preservação do Rio Balsas, 

desaparecimento de nascentes, morte de peixes, produção de lixo e descarte indevido, 

conforme Apêndice 1.  

Foster destaca que “para Marx, assim como para Liebig, a incapacidade de 

devolver ao solo os nutrientes haviam sido removidos na forma de alimento e das suas 

fibras encontrava sua contrapartida na poluição das cidades e na irracionalidade dos 

modernos sistemas de esgoto” (Foster, 2011). 

Depreende-se que a forma de produção e exploração da natureza em Balsas/MA, 

no longo prazo, permanecendo nas condições que atualmente estão colocadas, poderá 

tornar-se insustentável para os grandes empresários do agronegócio e, o que é mais 

grave, tornará inviável a vida das famílias que lá residem e dependem de água potável, 

de solos para cultivo de alimentos, e possivelmente, até do ar, que se torna poluído pela 

pulverização aérea de agrotóxicos. Conclui-se que nos moldes da produção capitalista 

há uma exploração insustentável dos recursos naturais e dos seres humanos, além de 

uma completa alienação no que diz respeito à forma ecológica de produzir e de 

sobreviver.  
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Apêndice 1: Matérias jornalísticas que podem está associadas a degradação ambiental 

devido a produção de soja em Balsas/MA 

 

1. CRIME:O que causou a mortandade de milhares de peixes em açude localizado em 

Balsas? Na manhã desta terça feira 27 de novembro milhares de peixes apareceram mortos em 

um açude localizado no bairro Tresidela em Balsas. Um fato curioso é que com as fortes chuvas 

que estão caindo na cidade o açude encheu e está transbordando, consequência disso, boa parte 

da água contaminada está descendo para dentro do Rio Balsas. (Rádio Boa Notícia, 27/11/2012 

12h50).  

2. Rio Balsas: O maior patrimônio da cidade está ameaçado pela poluição. O Rio Balsas é 

o maior patrimônio da cidade, mas esse presente da natureza está sendo ameaçado pela falta de 

preservação e isso pode causar consequências graves para as próximas gerações. (Diário de 

Balsas, 24 de Março de 2014 às 08h42). 

3. Uma pesquisa realizada pelo acadêmico de Biologia do Instituto Federal do 

Maranhão/IFMA (Campus Mangabeiras), Claude Brito, orientado pelo professor de Filosofia 

Carlos Reis Ribeiro de Sousa, financiado pelo PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de 
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Iniciação Científica). A pesquisa trabalhou com alguns municípios das Bacias do Parnaíba e 

Tocantins. São eles: Sambaíba, São Raimundo das Mangabeiras, Fortaleza dos Nogueiras, 

Balsas e Carolina. Os quatro primeiros citados vivem uma intensa devastação ambiental devido 

ao predomínio da monocultura da soja (Jornalismo Ambiental, 28 de novembro de 2014). 

4. Queimadas no sul do Maranhão preocupam bombeiros e agricultores. Até agora foram 

quase 4 mil focos de incêndios registrados no Maranhão (G1 Maranhão, 31/08/2015 às 10h50). 

5. Degradação ambiental ameaça nascentes do rio Balsas e prejudica comunidades 

ribeirinhas. Segundo Miranda, grandes empreendimentos, geralmente de grupos de outros 

estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo, não tem o menor cuidado em garantir ou até 

mesmo manter a vida do rio. “Só se importam em retirar até a última gota de vida do solo e das 

águas maranhenses visando o lucro”. Destaca-se, ainda, o lixão da cidade. Todo o lixo coletado 

pela prefeitura e pelas empresas de grande porte é depositado a céu aberto em terreno próximo 

ao leito do rio Balsas. (Assembleia Legislativa/MA, 02/11/2015 12h50). 

6. Forte chuva causa estragos em vários pontos de Balsas, MA. Ginásio situado no bairro 

Tresidela ficou alagado. Três casas também foram arrastadas pela correnteza (G1 Maranhão, 

Reportagem: 28/01/2016 14h53).  

7. Chuvas causam transbordamento de rios na região sul do Maranhão. O Corpo de 

Bombeiros está realizando um levantamento das áreas de risco, alertando a população sobre 

possíveis deslizamentos. (Blog Antônio Martins, 29/01/2016). 

8. Avanço do agronegócio no MATOPIBA puxa devastação do Cerrado. Fala-se muito 

em Amazônia, mas a vegetação nativa mais ameaçada pela expansão do agronegócio no país, 

hoje, é o Cerrado. A fronteira agrícola mais agressiva está no MATOPIBA, onde o 

desmatamento cresceu 61,6% (Riosvivos, 28/04/2016 às 14h16).  

9. Maranhão é o 2º Estado do Nordeste com maior número de queimadas O Maranhão 

registrou 5.723 casos de incêndios de janeiro a junho deste ano. Dados são do Instituto de 

Estudos Socioeconômico e Cartográfico (Notícias da Barra, 10/06/2016 às 11h17).  

10. Em julho, Maranhão registrou quase mil focos de queimadas. Segundo dados do INPE, 

no mês, 925 focos de incêndio foram detectados. 

Em 2016, já foram 2.796 pontos identificados via satélite. (GI Maranhão, 24/07/2016 08h05). 
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A industrialização brasileira se intensificou a partir dos anos 1930, mas concentrada na 
produção urbana, enquanto o campo se mantinha tecnicamente atrasado. Com o golpe civil-
militar de 1964, optou-se por uma modernização conservadora da agricultura nacional. Esta 
modernização, ainda que não linear, se manteve nas décadas seguintes. Nos anos 1990 
ocorreu maior presença de empresas transnacionais na agropecuária, formação de 
transnacionais de origem brasileiras e o chamado agronegócio.  

Diferentemente da modernização da agricultura nacional nos anos 1970 e 1980, no caso 
amazônico a incorporação tecnológica foi bem mais reduzida. Os dados da mecanização 
agrícola e produção tradicional daquele período confirmam isso. Mesmo os projetos 
agropecuários que receberam incentivos fiscais apresentaram resultados econômico-
produtivos muito limitados. 

A modernização conservadora da agricultura brasileira atingiu tardia e desigualmente a 
Amazônia. Nos anos 1970/1980 predominou uma espécie de anti-reforma agrária, em alguns 
traços, ainda mais forte que no restante do país. A modernização na região começou a ser 
percebida mais forte nos anos 1990 e principalmente nas primeiras décadas do século XXI.  

Ainda que com importantes incorporação tecnológica, como pode ser observado na produção 
de grãos e gado no Mato Grosso, Tocantins e parte de Rondônia, Maranhão e Sudeste do Pará, 
na Amazônia convivem de forma expressiva modernas e arcaicas forças produtivas e relações 
de produção. Em conjunto, ocorrem conflitos agrários e degradação ambiental. Mesmo na 
pecuária constatamos atividades modernas e tradicionais. Ocorre, então, uma 
agricultura/agropecuária inserida nos circuitos do agronegócio e, por consequência, também 
no capital financeiro, versus uma agropecuária/agricultura tecnicamente atrasada (incluindo 
aqui parcelas importantes da grande propriedade, pouco produtiva, e a agricultura familiar).  

Palavras-chave: Estado, Amazônia, tardia modernização conservadora, contradições sociais. 
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Em abril de 1996 trabalhadores rurais liderados pelo Movimento de Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) realizavam uma marcha que partiu de Parauapebas e iria à 

Marabá, no Sudeste do Pará. Reivindicavam a desapropriação de terras para a reforma 

agrária. Ao passar pelo município de Eldorado dos Carajás, eles resolveram bloquear a 

rodovia PA-150, pressionando o governo estadual a ceder cestas básicas e ônibus para o 

deslocamento até a cidade de destino. Almir Gabriel (governador do PSDB) enviou duas 

companhias da Polícia Militar, que cercaram e assassinaram 19 trabalhadores, torturam 

dezenas e deixaram mais de 60 mutilados. Naquele ano 3.902 famílias estiveram 

envolvidas em conflitos rurais, no Pará.  

O massacre de Eldorado dos Carajás, resultado das políticas públicas adotadas 

desde os anos 1960, ainda continua na impunidade e demonstra o quanto perversa é a 

justiça brasileira, pois, para piorar o ocorrido, o governo Almir Gabriel, diretamente 

responsável pelos assassinatos, foi convidado a depor como testemunha de defesa. 

Mais do que isso, é a confirmação do papel de cumprido pelo Estado brasileiro, 

que negligencia as demandas das classes trabalhadoras e superprotege a propriedade 

privada, ainda que improdutiva. As políticas públicas ainda mantêm a lógica imposta 

deste a ditadura civil-militar (1964-1985) que reforçou a concentração fundiária e a 

atração de grandes empresas e empresários para explorar os negócios em torno da terra. 

Palavras-chave: Amazônia, Estado, conflitos fundiários, impunidade 
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Transformação Estrutural da Agricultura em Moçambique 

Máriam Abbas1 

RESUMO 

A agricultura tem um papel fundamental para o desenvolvimento de Moçambique, e é o 

sector que mais contribui para o PIB (em média, cerca de 25%). Para além disso, é o 

sector que emprega a maior parte da população moçambicana (aproximadamente 80%). 

Grande percentagem da população moçambicana vive no meio rural (cerca de 70%), e 

tem a agricultura como o principal e, por vezes, único meio de subsistência. No entanto, 

é também no meio rural onde a pobreza é predominante. A produtividade deste sector é 

muito baixa, o que faz com que os rendimentos também sejam baixos. 

Em países em desenvolvimento, um aumento na produtividade em concordância com a 

procura de mercado devido a maior uso de tecnologia e de fertilizantes pode levar a uma 

redução na área cultivada e na força de trabalho, em resultado de uma modernização da 

agricultura. De acordo com o modelo dual de Lewis, este fenómeno, gera um excedente 

de trabalho no sector agrícola que pode ser absorvido pelo sector industrial, ocorrendo 

deste modo a transformação estrutural do sector. Para tal, é necessário que exista um 

crescimento simultaneo nos dois sectores. 

No entanto, em Moçambique isto não se verifica. Pelo contrário, a produtividade agrícola é 

estagnada e, qualquer aumento na produção é devido ao aumento das áreas cultivadas e da 

força de trabalho. Assim, devido a baixa produtividade e rendimento, os agricultores tendem a 

migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Verificando-se, portanto, 

urbanização sem industrialização, o que por sua vez, aumenta a economia informal e o 

desemprego, exacerbando deste modo a pobreza e as desigualdades em todo país. 

Os diferentes tipos de fluxos de capital existentes focam essencialmente no agro-

negócio, criando uma cadeia de valor assente nas culturas de exportação. Esses 

investimentos rurais têm levado a conflitos de terra, sem por isso verificar-se um 

aumento no rendimento e nas condições de vida das comunidades. 

Palavras-chave: transformação, agricultura, produtividade, desigualdades. 

                                                           
1 Investigadora assistente no Observatório do Meio Rural (OMR). Situado na Av. Paulo Samuel 
Kankhomba, nº 879, Edifício da ESAEN, R/C, 1100 Maputo – Moçambique. Contacto telefónico: 
+258847400890. E-mail: mariamabbas1502@gmail.com  
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ABSTRACT 

The agricultural sector plays a fundamental role in the development of Mozambique, 

and it constitutes the major contributor to the GDP (about 25%). Furthermore, this 

sector is a major source of employment for the Mozambican population (approximately 

80%). 

A large percentage of the Mozambican population lives in rural areas, and has 

agriculture as their main, and sometimes, the only means of subsistence. Poverty is also 

predominant in rural areas. The productivity of this sector is very low, which lead to 

low income. 

In a developing economy, increases in agricultural productivity in compliance with 

market demand due to increased use of technologies and fertilizers, could lead to 

reduced cultivated areas and labour, as a result of agricultural modernization. According 

to the Lewis model, this would generate labour surplus that could be absorbed by the 

industrial sector, thus leading to a structural transformation of the sector. Considering 

that there is a simultaneous growth in both sectors. 

However, in Mozambique this cannot be observed. Agricultural productivity is stagnant 

and, any increase in production is due to increased areas and labour. Thus, due to low 

productivity and income, the farmers migrate to the cities searching for better living 

conditions. Urbanization without industrialization enlarges the informal economy, 

unemployment and exacerbates poverty and inequalities across the country. 

The different types of capital inflows focus on agribusiness, creating value chains of 

export crops. Those rural investments has led to land conflicts without increased income 

and living conditions of the communities. 

Keywords: transformation, agriculture, productivity, inequalities. 
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CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO VALOR 
SOCIOECONÓMICO E CULTURAL DAS PLANTAS MEDICINAIS 

DE TIMOR-LESTE 
 
Xisto Martins (Executive Director Raebia, Timor Leste P.O.Box 423 Dili-Timor Leste, 
xistomartins@raebia.org) 
Pedro Damião de Sousa Henriques (Departamento de Economia, Universidade de Évora, 
pdamiao@uevora.pt) 
 

As plantas medicinais são utilizadas desde há longo tempo para tratar as doenças da 
população de Timor-Leste. O conhecimento existente sobre essa utilização é muito 
limitado. Com este trabalho pretendeu-se analisar os três grupos de intervenientes no 
consumo de plantas medicinais utilizadas para tratar doenças: os curadores as clínicas de 
saúde e os utilizadores, com o intuito de caracterizar este mercado e identificar as suas 
principais lacunas. A metodologia utilizada para a realização do trabalho e concretização 
dos objectivos formulados incluiu o recurso a dados primários e secundários. A obtenção 
de dados secundários foi feita através de uma revisão da literatura tanto de componentes 
teóricas como de estudos empíricos. Os dados primários foram obtidos através da 
aplicação de um inquérito por questionário a cada um dos intervenientes: os curadores, 
as clínicas de saúde e os utilizadores finais.Com os resultados obtidos tivemos indicações 
sobre o tipo de oferta e de procura para a utilização de plantas medicinais e para propor 
medidas para dinamizar esta actividade numa base em que se perspective a segurança da 
população que as usa e o reconhecimento dos curadores competentes. 
 
Palavras-chave: Plantas medicinais, procura, oferta, curadores1, Timor-Leste 
 
Contribution to the Study of the Socioeconomic and Cultural Value of Medicinal 
Plants of Timor-Leste 
 
Medicinal plants have been used since a long time ago to treat diseases of Timor-Leste 
population. Existing knowledge about the use these plants are very limited. 
This research was intended to analyze the three groups of users which consume medicinal 
plants to treat human and animal diseases including: the curators, health clinics and 
consumers in order to characterize the market and identify the deficiencies. 
The secondary data were obtained through a literature review of both theoretical 
components and empirical studies. Primary data were gathered through a survey interview 
with curators, health clinics and consumers of traditional medicine plants. 
The results present clear and concise information concerning the supply, demand and use 
of plants employed for medicinal purposes, as well as suggest measures that will facilitate 
the promotion of this activity and provide a solid basis for guaranteeing and securing the 
population’s recourse to traditional medicine and proceed to the recognition of competent 
healers. 
 
Key-words: Medicinal plants, demand, supply, healers, Timor-Leste 

                                                 
1 Neste trabalho utilizamos a palavra curador(es) em vez  de curandeiro(s) para evitar a conotação 
negativa do último termo que não parece apropriada à longa tradição timorense de tratamento terapêutico 
com plantas medicinais. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais são muito úteis na sociedade tradicional de Timor-Leste, para tratar 

pessoas, animais e também plantas (Correia 1968; Frideberg 1994; Collins et al. 2006; 

Collins et al. 2007). Estes autores identificaram uma série de plantas da flora timorense 

que são utilizadas pela população com fins medicinais. Até à data não existe intenção de 

manter a existência destas plantas e não lhes é dado valor em termos económicos, sociais 

e culturais. A população utiliza as plantas medicinais de duas maneiras: através dos 

curadores e através das clínicas de saúde. 

Seja em florestas ou em explorações agrícolas, em cursos de água ou nas fendas do 

pavimento, quer em terra, no mar, as plantas crescem em todos os lugares. Desde árvores 

gigantes e pequenos arbustos a gramíneas, líquenes e algas, a vida vegetal é tão variada 

quanto os diversos habitats em que ela cresce. Muitas dessas plantas crescem onde as 

pessoas vivem, e esta "coabitação" e "interdependência" não são mera coincidência, pois 

as pessoas precisam e usam as plantas para sobreviver e tirar o máximo de sustento; este 

tem sido o caso há dezenas de milhares de anos, desde que os humanos fizeram a sua 

primeira aparição no planeta. Assim, pode-se dizer que as plantas têm um profundo valor 

histórico e contemporâneo para as pessoas. Elas têm valores sociais e económicos, 

quando as pessoas trocam uma planta ou parte de uma planta por outra coisa para 

melhorar os seus meios de subsistência. Elas têm valor nutricional, uma vez ingerida a 

planta ou parte da planta, esta promove o bem-estar e nutrição de uma pessoa. Elas têm 

valor medicinal, pois podem tratar doenças ou aliviar a dor. Têm valor agrícola, pois 

podem dissuadir um insecto de danificar uma cultura. Têm valores culturais, por a planta 

desempenhar um papel especial na vida de um grupo de pessoas e contar para o 

conhecimento, prática diária e tecnologia desse grupo. Têm valor ecológico, porque as 

plantas fazem parte de uma relação simbiótica entre o homem e o seu meio ambiente. 

Elas também têm valor estético, que se refere a um domínio de apreciação subjetiva, para 

além de qualquer uso particular. 

Todos os valores acima referidos são distintos para os diferentes grupos de pessoas. O 

que as plantas significam nos trópicos Asiáticos para um grupo de subsistência não é o 

mesmo que elas significam para um produtor de uma economia de mercado no mundo 

ocidental. O significado e o valor das plantas em Timor-Leste não é necessariamente o 

mesmo das vizinhas ilhas de Wetar, Alor ou qualquer outra ilha na sua vizinhança, 

embora tenham alguma coisa em comum, nem é tão pouco o mesmo para todo o território. 
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Podem observar-se diferenças, por exemplo, entre Mamba’e é, Kemak, Makassa’e, 

Tétum ou quaisquer outros grupos etno-linguísticos que habitam Timor-Leste. 

Este estudo é um estudo de plantas medicinais como entidades biológicas com 

determinadas propriedades medicinais, e sobre como estas plantas são compreendidas, 

conhecidas, identificadas, crescem, são usadas e ingeridas. O estudo está necessariamente 

ligado a como as pessoas em Timor-Leste identificam as doenças, quer nas pessoas quer 

nas plantas ou animais e como estas plantas se tornam um recurso para tratamento. E 

também sobre a diferença entre o conhecimento comum das plantas medicinais e o seu 

conhecimento mais especializado, podendo encontrar-se em Timor-Leste certas pessoas, 

conhecidas como curadores ou matan-dook qualificadas para a prática de medicina 

tradicional Timorense. 

A medicina tradicional e as plantas sobreviveram no período de independência de Timor-

Leste. Sobreviveram primeiro por causa da resiliência dos Timorenses que sob condições 

adversas da ocupação indonésia e da resistência armada, continuaram a acreditar nos 

curadores tradicionais e nas plantas. Assim, o conhecimento manteve-se vivo. Hoje em 

dia sobretudo as pessoas das áreas rurais ainda recorrem aos curadores tradicionais e às 

plantas medicinais, facto que pode ser explicado em parte pelo desenvolvimento na forma 

de tecnologias ocidentais, incluindo a medicina ocidental ter feito lentos progressos no 

país nos 15 anos pós independência. Mas, apesar de alguns ganhos do estilo ocidental (e 

Cubano) nos cuidados médicos, na forma de clínicas de saúde e disponibilidade de 

medicamentos, permaneceu uma certa falta de confiança na medicina ocidental e as 

pessoas continuaram a dar valor aos curadores e às plantas medicinais. Isto não diz 

respeito apenas à medicina humana, mas também à saúde das plantas e animais. Em 

outros casos, não é tanto uma questão de confiança mas uma questão de acessibilidade; 

as plantas medicinais crescem livremente e os curadores fornecem os seus serviços 

livremente ou baratos para os parentes e comunidades. Também, a medicina tradicional 

se ajusta a uma lógica cultural – as pessoas compreendem como estas medicinas 

trabalham relativamente aos seus pontos de vista moral, espiritual e sobrenatural sobre a 

causa e cura da doença. Por outras palavras, a manifestação da doença é geralmente 

compreendida como um efeito de os seres vivos terem desagradado aos seres 

sobrenaturais (antepassados mortos), usualmente devido a uma má conduta moral ou 

negligência social ou outra.  

A utilização das plantas medicinais tal como eram utilizadas há milhares de anos em 

muitas sociedades à volta do mundo, também aconteceu em Timor-Leste. Muitas pessoas 
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em Timor-Leste usam as plantas medicinais para tratamento de doenças nelas próprias, 

nos seus animais ou nas suas plantas. Muitos locais têm curadores que têm conhecimentos 

e competências para o uso das plantas medicinais no tratamento específico de certas 

doenças que não parecem resolver-se com os tratamentos modernos. 

Este trabalho tem como objectivo promover a conservação de todas as plantas medicinais 

em Timor-Leste e compreender e acrescentar-lhes valor não só em termos tradicionais 

mas também em termos de conhecimento incluindo económico. 

 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
Os portugueses começaram a vir à ilha de Timor no século XVI, e em 1769, com a 

fundação de Dili, eles estabeleceram-se na parte oriental da ilha, ficando a parte ocidental 

para os holandeses. A partir desse momento, os portugueses começaram a mudar a 

economia, a paisagem e as políticas indígenas. Eles introduziram o milho, promovendo a 

cultura, tornando-a cultura dominante. O arroz também foi implementado, tal como o café 

após 1860. As alterações foram progressivas e graduais ao longo do século XIX, porque 

os portugueses não tinham o controle total sobre os reis indígenas (Liurai) e os reinos. 

Mas, a partir do final do século XIX até o início do século XX, houve grandes mudanças. 

Estas mudanças ocorreram devido às políticas agressivas do governador Celestino da 

Silva (1894-1908). Ele atacou os reinos e subordinou-os, instituindo um sistema de 

trabalhos forçados. Desenvolveu as plantações e introduziu um imposto sobre cada 

homem em 1906. Os governadores seguintes continuaram com as mesmas políticas: 

Governador Câmara (1911-1917) trouxe um sistema comunal de plantações em que cada 

família timorense tinha de cultivar café e coco para o Estado. O fim da Guerra de Manu-

Fahi (1911-1912) fez com que a população timorense fosse, finalmente, totalmente 

pacificada. 

Nas décadas seguintes, as mudanças foram enormes, mesmo na estrutura política 

indígena. Na década de 1930, não havia mais reinos; os portugueses estavam a tomar 

madeiras da floresta e dedicando grandes quantidades de terra ao café, coco, borracha e 

outras culturas de plantação. Havia muita degradação ambiental devido às políticas 

portuguesas, mas os timorenses foram responsabilizados por essa deterioração, dizendo-

se ser culpa da agricultura tradicional timorense ou "corte e queima". O facto é que o 

rápido crescimento do sector das plantações pressionava a agricultura tradicional, que era 

forçada a sair para uma terra mais marginal. Aumentos acentuados da população 



Atas  Proceedings    |    2455

 Cooperação para o desenvolvimento em Timor-Leste. Estudos temáticos  P12

timorense também contribuíram para esta situação (Clarence-Smith 1992; Martinho 

1943). 

O resultado foi a degradação ambiental e perda de biodiversidade. As plantas medicinais 

eram inevitavelmente parte da biodiversidade, e a sua perda foi acompanhada pela perda 

parcial do conhecimento medicinal. Na década de 1930, os portugueses em Timor tinham-

se tornado cientes da extensão do problema ambiental e perda de floresta, mas apenas em 

termos económicos, sem qualquer ideia sobre o valor cultural ou social dos  

medicamentos tradicionais.  

Os curadores tradicionais eram vistos como uma “praga” ou seja eram pessoas que se 

aproveitaram dos timorenses, inventando histórias sobre feitiçaria e cobrando para 

desfazer esse feitiço com suas habilidades mágicas. Embora possa haver alguma verdade 

nisto, o outro lado da moeda é que os curadores não usavam apenas as plantas mágicas, 

mas também usavam as que tinham propriedades medicinais reais. Um administrador 

português, que passou 25 anos em Timor (1910-1935) alegou que os portugueses tinham 

que se livrar desta “praga humana” de curadores (Correia 1934; Martinho 1943). Não o 

conseguiram, mas conseguiram reduzir as suas atividades e diminuir o seu número na 

década de 1920 e 1930. 

A ocupação japonesa (1942-1945) também teve um impacto devastador sobre Timor, 

e mais de 50.000 timorenses perderam as suas vidas. Pode seguramente assumir-se que 

muitas dessas pessoas eram curadores tradicionais, e que o conhecimento medicinal mais 

tradicional foi perdido. No período pós-guerra do Timor Português (1945-1975), embora 

não haja nenhuma evidência de uma campanha activa para eliminar estes curadores, eles 

não tinham qualquer legitimidade na administração colonial. A literatura, em especial 

uma série de documentos conhecidos como planos de desenvolvimento apontam para 

uma crescente preocupação com a protecção do ambiente, mas na verdade nada era feito 

para conservar as plantas medicinais (Gunn, 1999). 

A invasão Indonésia e a ocupação (1975-1999) fizeram um assalto mais grave aos 

curadores tradicionais, diversidade de plantas e conhecimento medicinal. Em primeiro 

lugar, os efeitos adversos da ocupação sobre a medicina tradicional podem ser vistos 

como um aspecto do rompimento mais amplo para a sociedade timorense, que foi 

genocida na natureza. Na primeira década de ocupação, 80% dos timorenses foram 

realocados longe de suas terras ancestrais. Eles foram concentrados em campos e os seus 

movimentos eram restritos. Estima-se que um terço (cerca de 200.000) da população 

pereceu de fome ou de doença, ou foram mortos durante a ocupação; ao longo dos 25 



2456    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

anos de ocupação um quarto de floresta foi perdido. Os efeitos devastadores da ocupação 

não podem ser subestimados. Em 1999, os Indonésios e os grupos paramilitares 

timorenses de esquerda "Timor Timur", após o referendo UN-monitorado produziram um 

voto a favor da independência; na época, a medicina tradicional ficou, sem dúvida, 

semelhante a “estado de ruína” (Aditjondro 2001; Dunn 1996; Molnar 2010). 

Entre as duas guerras mundiais, alguns estudos feitos referenciam as plantas medicinais, 

mas principalmente dentro do contexto de entendimentos e comentários depreciativos 

sobre a cultura de cura (ou xamanismo, como é conhecido em outros lugares). Como 

mençionado açima, tanto Armando Pinto Correia (1935) e Capitão José Martinho (1943) 

fizeram alguma menção da medicina tradicional, demitindo a 'magia negra' ou 'bruxaria', 

como superstição. Administradores coloniais, como Pinto Correia e o Capitão Martinho, 

tentaram desacreditar e remover os curadores de suas práticas. Não há dúvida de que o 

entendimento colonial da medicina tradicional foi prejudicado. Assim, podemos dizer que 

nenhum estudo objectivo surgiu durante esse período. 

As plantas e o mel têm sido usados pela população de Timor-Leste para prevenir, tratar e 

tratar doenças. Moreira (1968) refere que, Timor era conhecido mundialmente pelo 

sândalo (Santalum album), que era usado na Índia, na Arábia e na Europa, moído para 

fazer um emplastro medicinal. 

O primeiro estudo feito “in loco” sobre a existência e a utilidade das plantas medicinais 

de Timor-Leste foi realizado por Frei Alberto de Santo Tomaz, missionário Dominicano, 

num trabalho manuscrito, sem data mas que se presume ser dos fins do século XVIII – 

“Virtudes de algumas plantas, folhas, frutas, cascas e raízes de diferentes árvores e 

arbustos da ilha de Timor”, que foi dado a conheceratravés dos estudos de Frei Francisco 

Leite de Faria e do engenheiro José d’Orey, pelo Ministério do Ultramar, Lisboa, 1969. 

Neste manuscrito é abundante a lista de remédios concebida por sucessivas gerações de 

timorenses que podem ser obtidos das plantas nele descritas. 

Sobre a arte de tratar dos timorenses e as partes de plantas utilizadas para a cura, há um 

importante contributo de Cardoso Junior (1902), com uma exaustiva descrição dos 

métodos e processos de uso das plantas medicinais na cura de diferentes males, constantes 

do Jornal da Sociedade de Geographia e da autoria de João da Silva Vaquinhas. 

De acordo com Cinatti (Gomes, 1950), as explorações botânicas em Timor principiaram 

em 1699-1700, fruto do movimento filosófico iniciado no período Renascentista, que 

prosseguiu até à Idade Moderna e ulteriormente conjugou-se com o Naturalismo, que 
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suscitou no homem europeu a necessidade de um estudo pormenorizado dos novos 

mundos descobertos. 

Também Fausto Moreira, em 1968, utiliza as classificações botânicas de Osório de Castro 

(1934) e de Cinatti (Gomes, 1950) para compilar algumas das plantas medicinais 

timorenses, consoante o seu campo de aplicação terapêutica, indicando o nome timorense, 

em Tétum mas também em Kemak e Mamba’e,  e quais as partes da planta utilizadas 

(Tabela 2.1). Os dados colhidos por Moreira (1968) são um guia para o tratamento de 

algumas doenças e o autor frisa que o conhecimento dos curadores tradicionais “Matan-

dook” é vasto e secreto e que as plantas medicinais são em muitos casos consideradas 

sagradas ou “lulic”2. 

Os estudos recentes de Collins et al. (2006, 2007) identificaram um conjunto de plantas 

e árvores usados com fins medicinais por diferentes grupos etnolinguísticos, 

mencionando a sua  importância para a resistência militar contra a ocupação Indonésia. 

Estes autores, em 2006, documentaram os conhecimentos botânicos tradicionais de 2 

grupos timorenses culturais aparentados, Laklei e Idate, de raíz comum na língua Idalaka 

de origem austranésia, fazendo uma comparação do conhecimento das plantas medicinais 

e dos usos associados. Num total de 86 espécies de  plantas medicinais recolhidas, 44 são 

reportadas a Laklei e 53 a Idate, existindo 11 em comum.). Laklei e Idate têm 

relativamente poucas espécies de plantas em comum, e ainda uma percentagem baixa de 

espécies com menções similares, quando comparado com o normal na literatura.    

Collins et al.(2005) documentou os usos prioritários medicinais das plantas de Timor-

Leste.. 

 
METODOLOGIA 

O método básico utilizado é o descritivo: primeiro fazemos uma descrição da situação 

actual e depois propomos caminhos para a solução dos problemas encontrados (Nasir, 

1988).  

A metodologia inclui a recolha de informação proveniente de duas fontes, primária e 

secundária. Os dados primários serão obtidos a partir de inquérito por questionário, 

especificamente elaborado com o propósito do estudo, e aplicados às clinicas de saúde, 

aos curadores e aos utilizadores finais de plantas medicinais.  

                                                 
2Ver Tabela B.4 no Anexo. 
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Os dados secundários são provenientes da revisão da literatura realizada a partir de 

estatísticas oficiais, estudos e boletins institucionais e de livros, pesquisas, estudos e 

artigos científicos sobre a temática em estudo.  

O método utilizado para identificar a área de estudo e o número de intervenientes foi o de 

amostragem (não probabilística) por conveniência. Tal significa que a área de intervenção 

e a escolha do número de sujeitos objecto de estudo é realizada com base na conveniência 

do investigador e em critérios vários, entre os quais a acessibilidade aos curadores, às 

clinicas de saúde e aos utilizadores finais de plantas medicinais.  

Este método de escolha tem como desvantagem a impossibilidade de generalizar os 

resultados obtidos ao universo. Contudo, a amostra de conveniência tem a vantagem de 

ser menos dispendiosa e mais simples de aplicação (Churchill, 1999).  

Os questionários foram realizados nos distritos, subdistritos e aldeias constantes do 

Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Locais de estudo 

Distrito Subdistrito Aldeia 

Liquica Bazart Tibar 

Manu-Fahi Same Letefoho 

Holarua 
Daisua 
Babulu 

Turisca Betano 
Tutuluro 
Caimane 

Alas Wedauberek 
Fatu Berlihu Clacuc 

Manatuto Barique Abat Oan 
Uma Boco 
Kakae Uman 

Fonte: Elaboração Própria, 2014. 

Os locais de pesquisa foram selecionados na convicção de que as pessoas destas áreas 

têm um forte conhecimento de plantas medicinais e métodos de tratamento, os quais 

incluem tratamento para pessoas, animais e plantas. Os locais selecionados foram na 

maioria dos casos comunidades muito remotas em que se mantém uma grande 

dependência das plantas medicinais. 

Os dados recolhidosforam de duas proveniências: dados primários e dados secundários. 

Os dados primários foram recolhidos através de 3 questionários: às clinicas que usam 

plantas medicinais, aos curadores tradicionais e aos utilizadores finais.  

Os dados secundários foram recolhidos através de uma pesquisa bibliográfica sobre os 

estudos publicados sobre este tema em Timor-Leste e no sudeste asiático.  

A análise dos dados primários foi qualitativa e descritiva.  
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Antes de iniciar as entrevistas, foi feita uma sondagem preliminar para determinar a 

localização do grupo-alvo: curadores, instituições e consumidores de plantas medicinais. 

A recolha de dados foi efetuada principalmente em zonas de floresta aberta.  

A maioria das plantas medicinais foi desenvolvida pelos curadores, inicialmente 

recolhidas na floresta e depois cultivadas nos jardins das casas. Observou-se, tal como já 

Sean Collins (2005) observara, que o grau de conhecimento das plantas medicinais 

variava consideravelmente de um informante para outro. 

No início de cada entrevista, o entrevistador e o membro da comunidade explicavam ao 

informante que este poderia terminar a entrevista em qualquer momento sem explicação 

e que não eram obrigados a partilhar a informação de natureza espiritual ou qualquer outra 

informação que não se sentissem confortáveis em partilhar. 

A entrevista foi conduzida durante passeios casuais com o informante, durante os quais 

se lhe pedia para descrever algumas plantas que ele considerasse serem importantes 

plantas medicinais ou plantas venenosas. Em qualquer dos locais selecionados, as 

entrevistas foram conduzidas em Tétum e duravam entre 1 a 2 horas. Durante a entrevista, 

a indicação dos usos das plantas medicinais, a parte usada das plantas, método de 

transformação, via de administração, habitat, e o nome vernáculo das plantas foi 

perguntado. No fim da entrevista o informante era compensado monetariamente. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este trabalho abrangeu consumidores, curadores e instituições.  

Para os consumidores foram selecionados três distritos, Manu-Fahi, Manatuto e Díli, três 

subdistritos de Manu-Fahi e e um subdistrito de Manatuto e de Díli, respectivamente, No 

subsdistrito de Same o estudo realizou-se um em seis sucos e 11 aldeias, em Fatuberliu e 

Turiscai realizou-se em suco e uma aldeia. No subdistrito de Barique do distrito de 

Manatuto, as áreas de estudo consistiram em 1 suco e 4 aldeias e no subdistrito de Vera-

Cruz do distrito de Dili, a área de estudo consistiu em um suco e uma aldeia.  

Para os curadores, dois distritos, Manu-Fahi e Manatuto, foram selecionados, com quatro 

subdistritos em Manu-Fahi, e um subdistrito em Manatuto. No subdistrito de Same o 

estudo realizou-se em cinco sucos e 10 aldeias; em Fatuberliu e Turiscai consistiu em um 

suco e uma aldeia. Em Barique, subdistrito do distrito de Manatuto, a área de estudo 

consistiu de 2 sucos e 3 aldeias. 
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Na localização do estudo para as instituições, dois distritos de Liquiça e Manu-fahi foram 

selecionados para este estudo. Uma das instituições localiza-se no subdistrito de 

Bazartete, suco de Tíbar e a outra em Same no suco de Lete-foho.  

 

Consumo de plantas medicinais 
O número total de inquiridos totalizou 50 consumidores. Os locais de residência são Hola-

Rua com 18 entrevistados (36%), 9 entrevistas de residentes em Dili e outros tantos em 

Ur-Fu (18% ) e ainda Asrama Madre (2), Same (7) ou We Dau Berek (5). 

A maioria dos consumidores pertence à classe > 40 anos, havendo uma distribuição igual 

para as outras duas classes de idade (<= 30 anos e >30 e <=40). 

Nos consumidores entrevistados existe uma percentagem maior de mulheres (54%) e 

menor de homens (46%). 

Em termos de níveis de escolaridade. 48% dos consumidores entrevistados não foi à 

escola, 30% tem frequência da pré-secundária ou secundária e somente 10% tem 

frequência do ensino superior. 

A maior percentagem de consumidores são agricultores, 66%, e o menor é funcionário 

privado que representa 2%. Os consumidores que são donas de casa e os estudantes são 

16 e 4%, respectivamente. 

Relativamente à distribuição dos consumidores de acordo com o seu rendimento anual, o 

maior percentual é na classe 151-250 USD com 70%, e a menor é na classe 251 -350 USD 

com 2% dos consumidores. Com rendimento anual <150 USD estão 28% dos 

entrevistados. 

A totalidade dos consumidores entrevistados já utilizou plantas medicinais para o 

tratamento de doenças. A grande maioria dos consumidores (80%) utilizou plantas 

medicinais tradicionais menos do que cinco vezes e a frequência menos observada foi da 

classe entre 21 e 50 vezes, correspondente a 4% do total. Houve 10% de consumidores 

na classe entre 6-10 vezes e 6% na classe entre 11 -20 vezes. Em termos médios cada 

consumidor utilizou 6 vezes plantas medicinais tradicionais (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Frequência na utilização das plantas medicinais 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2014. 

A família é a grande fonte de fornecimento de plantas medicinais (84%), seguida pelos 

curadores (48%) e pelas clínicas (4%). Metade dos consumidores (50%) indicou que os 

fornecedores eram só a família e 16% que eram só os curadores. A combinação mais 

referida é família e curador com 30%. As clínicas só aparecem em combinação com a 

família (2%) ou com a família e curadores (2%) (Figura 4.2). 

Figura 4.2 – Fornecedores de plantas medicinais 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2014.    

 

Relativamente ao pagamento feito pelos consumidores aos curadores, a maioria dos 

entrevistados (44%) disse não pagar nada, 36% dos consumidores indicaram que pagaram 

com dinheiro e géneros e 20% somente com dinheiro.  

Dos 56% que pagam com dinheiro aos curadores, em média pagaram 14,8 USD, com 

67,9% dos a pagar abaixo dos 10 USD e os restantes acima desse valor. 

No que diz respeito ao pagamento em géneros para os curadores, dominam os galos, 

galinhas e frangos, citados por 83,3% dos consumidores, seguidos pelo porco 16,7%, lipa 

e tua sabu 11,1% e arroz, café açúcar, moedas e velas são citados, cada, por um 

consumidor. Em 44% das situações os consumidores pagam com mais de um género, 
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sendo variadas as combinações de géneros utilizadas. Em 93,8% dos pagamentos em 

géneros a quantidade paga é de uma unidade. 

Relativamente ao número de doenças reportadas pelos consumidores, em média os 

consumidores referem 2,6 doenças em que utilizam plantas medicinais, com 32% dos 

consumidores a referirem 2 ou 3 doenças e somente 20% e 16% a referirem 4 e 1 doença 

respectivamente .   

Das doenças referidas pelos consumidores destacamos as referidas por mais de 20 % dos 

consumidores a Me’ar (tosse), Ulun fatuk moras (dor de cabeça), kabun moras 

(gastroenterite).   

Alguns dos usos das plantas medicinais podem ser referidos. A malária é na maioria das 

situações tratada com folhas de papaia (50% das respostas). A goiaba é muito usada para 

tratar a dor de barriga (58% das respostas). A goiaba (36% das respostas) e o gengibre 

(29% das respostas) são utilizados para tratar a tosse. Para a dor de cabeça são várias as 

espécies que podem ser usadas para tratar esta doença Ai-litin, folha de papaia  and 

beringela selvagem, cada uma com 15,4% das respostas. 

A beringela selvagem (40% das respostas) é também muito utilizada para as dores de 

dentes. A planta utilizada para tratar a apenis (apendicite) é Du’ut manu kidun com 75% 

das respostas. Ai-fan lor é utilizada para tratar os problemas relacionados com anemia. 

A asma pode ser tratada utilizando as seguintes espécies Duhaeni koto kabuar, Tohou 

e Kanua. O reumático pode ser tratado utilizando as folhas de Menkudu (33% das 

respostas).  

Os problemas relacionados com a vagina podem ser tratados utilizando Ai-lesu mai. A 

tensão arterial alta pode ser tratada utilizando a planta de Belimbi. A hemorragia urinária 

ou fecal (sintina ran) pode ser tratada utilizando Kulu jaca kulit ou Fore mean. Doenças 

renaispode ser tratadas utilizando Baku moruk, Kami ou Ai-dila. A infeção urinaria e 

blenorragia podem ser tratadas usando Ai-leno and Ai-dila, respectivamente.  

Os cálculos renais (mi fatuk) podem ser tratados utilizando Ai-hanek metan, Bayam 

mean ou Maria moe door. Para tratar tuberculose (muta ran) pode ser usada a planta de 

Ai-hanek. A doença hepática (isin lolon kinur) pode ser tratada com a planta de café 

selvagem ou de Ai-been. 

A blenorragia (mi mutin) pode ser tratada utilizando a planta de Samtuku. Kakorok bubu 

pode ser tratada utilizando a planta de Ai-bui3. 

                                                 
3 Termo Mamba’e. 
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A obtenção das plantas para tratamento é efetuada maioritariamente com origem em 

plantações do consumidor, de recolhas feitas pelos consumidores e a partir dos curadores, 

enquanto a combinação mais referida pelos consumidores é a obtenção com proveniência 

nos curadores, da plantação e da recolha.  

As recolhas pelos consumidores são feitas na floresta (46%), na horta (32%), na montanha 

(14%) e em menor escala perto de casa e na montanha e mar. As plantas recolhidas estão 

na Tabela 4.5. 

A maioria é obtida nas florestas (46%), seguida pelo auto-abastecimento nas próprias 

quintas (32%), e nas montanhas (14%). As outras localizações referidas são: horta da casa 

na aldeia (4%)  e áreas costeiras juntamente com montanha (4%). 

As plantas que os consumidores recolhem nos diferentes sítios mencionados na figura 4.4 

estão na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Plantas que os consumidores recolhem 
Nome tradicional das plantas Frequência 

Duut manu kidun 3 

Ai-dak, Ai-doti metan Ai-doti mutin, Ai-fukira, Ai-hane metan, Ai-hanek mutin, Ai-
kafe, Ai-lelitin, Ai-tasi, Berinjela fuik, Kanua, Kovi maluku, Menkudu 

2 

Ai-banut, Ai-bet, Ai-damer, Ai-dik, Ai-dila fuik, Ai-fanlo, Ai-fui, Ai-hali mean, Ai-
hanuk mutin, Ai-karau kidan, Ai-katinus, Ai-klaras, Ai-komak, Ai-leno, Ai-lesu mai, 
Ai-loa, Ai-makdadi, Ai-mi lotuk, Ai-nitas, Ai-tahan tolu, Ai-tahe metan, Ai-talik ki'ik, 
Ai-tua nurak, Amare fuik, Bakmoruk, Belimbi, Carlota, Curbuhan, Derok masin fuik, 
Duhaen, Duut ikun, Duut kabu tere, Duut mana laen, Hudi lis, Kandola, Pipinu, 
Kuhatene, Maria moedor, Marquizas, Rofi mutin, Samtuku, Sia manolia, Tabako fuik, 
Tohou, Tomate ai-ki'ik 

1 

Fonte: Elaboração Própria, 2014. 

Por sua vez as plantas que os consumidores cultivam constam na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Plantas que os consumidores cultivam. 
Nome tradicional das plantas Frequência 

Ai-dila 20 
Ai-lia 15 

Goiavas, Kinur 8 

Derok masin 7 

Malus 4 

Buah, Duut morin, Kanua 3 

Ai-nanas, Baria, Bayam mean, Kami, Tomate, 2 
Ai-kahoris, Ai-mahoni, Ai-manas, Ai-oan metan, Avokate, Berinjela, Buka tahan, 
Lengkuas, Manlae,Marungi, Nu’u, Sst. Antonio 1 

Fonte: Elaboração Própria, 2014. 
Cerca de 14% dos consumidores (ou seja 7) diz que usa as plantas nas cerimónias 

tradicionais. São três as cerimónias tradionais referidas e as plantas mencionadas são o 

Malus e o Buah. 
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As partes das plantas utilizadas, assim como a indicação de como são usadas e a sua 

função nas cerimónias tradicionais pelos consumidores estão referidas na Tabela 4.8. 

“Fase matan” é uma cerimónia de celebração que ocorre no sétimo dia após o nascimento 

do bébé  a que correspondem as ações designadas “mama kose ba liman” e “ain liman” 

e“mama kose ba ain liman”, com o objectivo de tornar os olhos sãos, de acordo com a 

tradição praticada pelos antepassados (“tuir kostume beala sira”) 

A folha de Malus e o fruto (fuan) Buah são misturados, mastigados e regurgitados numa 

mistura que depois é espalhada por diversas partes do corpo. Também a mistura de folhas 

(tahan) e frutos com água, não sendo ingerida, pode ser utilizado para lavar os olhos com 

o intuito de ver melhor. Os ramos (kain) de Ai-murak podem ser cortado em doses de 

três porções e sendo cada dose colocada ao lume,  considera-se que serve para  afastar os 

maus espíritos. 

Tabela 4.8 – Partes e funções das plantas utilizadas pelosconsumidores nas cerimónias Tradicionais 

Plantas Parte 
usada Como usar Função Total de 

menções 

Malus Tahan 

Hamoos matan Halo matan moos 

5 Mama kose ba liman no rein to'os Tuir lisan avo sira nian 

Mama kose ba ain liman Tuir kostume beala sira 
nian 

Buah Fuan Hamoos matan Haree moos 1 
Ai-murak Kain Pedasuk 3 sudi iha ahi matan Hodi proteze hosi buat a’at 1 

Fonte: Elaboração Própria, 2014.     

Relativamente ao uso de plantas para tratar animais,  cerca de 26% dos consumidores 

(portanto 13) utiliza a medicina tradicional para tratar os animais. Os animais mais 

referidos para tratamento com plantas medicinais são as galinhas, porcos, cada um 

respetivamente por 18% dos consumidores, vacas (6%) cabras (2%) e búfalos (2%), 

respetivamente.  

Cerca de 18% dos consumidores (portanto 9) refere que consome regularmente plantas 

medicinais na sua alimentação e essas  plantas consumidas regularmente estão na Tabela 

4.8.  

São muito poucos os consumidores (6%), portanto 3, que conhecem outras organizações 

de medicina tradicional noutros distritos e poucos, cerca de 12% dos consumidores, 

portanto 6, os que conhecem pessoas que conservam plantas medicinais noutros distritos. 

Estas pessoas começaram a conservar plantas antes de 1975 (9,1%), entre 1975 e 1999 

(45,1%) e depois de 1999 (45,1%).  

Os consumidores referem que foram estabelecidas três organizações de medicina 

tradicional: em 2009 no suco de Lete-foho, com uma ligação em rede com uma 
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organização internacional; em 2003 em Dili-Perumnas, uma filial da anterior; e em 2000, 

no Suai. 

 

Oferta de medicina tradicional com plantas medicinais pelos curadores 
O número de curadores entrevistado totaliza 27. 

A maioria pertence à classe com mais de 40 anos (81,5%), havendo uma distribuição 

reduzida para as outras duas classes de idade.  

Relativamente ao género, a grande maioria dos curadores é masculina (66,7% ) sendo as 

mulheres cerca de um terço (33,3%). 

A grande maioria dos curadores não foi à escola, (66,7%), enquanto 22,2% fez a escola 

primária e somente 11,1% frequentou a pré secundária ou a secundária. 

A maioria dos entrevistados (cerca de 67%) começou a se engajar em plantas medicinais 

durante a ocupação Indonésia, entre os anos de 1975-1999, cerca de 15% ainda durante o 

período colonial português e cerca de 19% após o referendo de 1999. 

 A Figura 4.18 mostra a fonte de aprendizagem referida pelos 27 curadores relativa ao seu 

conhecimento no uso de plantas para a medicina tradicional – vários curadores 

mencionaram mais do que uma fonte, pelo que se apresentam os resultados na forma 

binária de menções positivas/negativas para cada categoria. Pode ver-se que as principais 

fontes mencionadas são os progenitores (pai: 18 menções; mãe: 13 menções), seguindo-

se os avós  (11 menções), tios (8 menções) e outras menores. 

Ainda se pode concluir que só havendo 1 menção ao conhecimento transmitido por outro 

curador tal indica que não é usual a partilha de informação entre os curadores ou então é 

de natureza reservada e não é mencionada. 
Figura 4.18 – Fonte de aprendizagem da arte e ciência das plantas medicinais (azul – respostas      
                        afirmativas; vermelho – respostas negativas) 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2014 

A contribuição da medicina tradicional para o rendimento anual dos curadores, em 2013 

era a seguinte: a maior percentagem é para uma renda anual inferior a 150 USD (52%) e 

a menor para a classe de renda 251-350 USD (4%).  
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A maioria dos entrevistados (56%) disse que recebe pagamento com dinheiro e géneros 

para o seu serviço, apenas cerca de 4% dos entrevistados indicaram que recebe somente 

dinheiro e, em igual número, géneros. De realçar que 25,9% dos curadores diz que não 

recebe nada pelos seus serviços. Dos pagamentos em dinheiro, os curadores recebem em 

média 24,4 USD, representando os recebimentos inferiores a 5 USD  cerca de 42,1%, 

enquanto entre 5 e 10 USD representam 15,8%, e entre 10 e 20 USD 26,3% e mais que 

20 USD 15,8%. 

Relativamente à distribuição percentual de pagamentos em dinheiro feitos pelos 

consumidores aos curadores,  de acordo com os curadores verificou-se que a maioria 

relativa dos consumidores (42%) pagaram menos do que 5 USD e uma percentagem de 

16% pagou mais de 20 USD, assim como igual percentagem pagou 5 – 10 USD. A 

entrevista foi feita para ambos, curador e consumidor das plantas medicinais. De acordo 

com os curadores, De acordo com os consumidores, de forma similar ao relatado pelos 

curadores, a maioria relativa dos entrevistados (39%) disse que pagaram menos de 5 

dólares, e cerca de 14% pagaram entre 10 e 20 dólares; ainda 18% e 29% dos 

entrevistados disseram que pagaram mais de 20 dólares e entre 5 e 10 dólares, 

respectivamente. 

Nos pagamentos em género, os curadores dizem que recebem maioritariamente galos, 

galinhas e frangos (81%), seguindo-se vinho de palma (tua sabu) com 25%, arroz e velas 

(13%), moedas4 e lipa (6%) conforme se pode observar na Figura 4.22. Em cerca de 44% 

dos recebimentos utiliza-se apenas um bem, sendo variadas as combinações dos bens 

utilizados que foram mencionadas. Na grande maioria dos casos (88,9%) é recebido 

somente uma unidade do bem utilizado para pagar. 

Os curadores usualmente não vendem plantas medicinais para o exterior. Os curadores 

atendem pessoas provenientes de diferentes origens. Assim todos os curadores 

mencionaram que atendem pessoas do suco a que pertencem, 70,4% dizem que atendem 

do subdistritoe 55,6% mencionaram o distrito, enquanto 40,7% também referiram outro 

distrito e 51,9%  mencionaram pacientes provenientes de Díli,. 

O número de pessoas atendidas por ano pelos curadores varia muito de curador para 

curador. Em média, relativamente ao que os 27 curadores mencionaram, o número de 

consumidores aumentou de 30,9 pessoas tratadas em 2012 para 38,1 pessoas em 2013. A 

                                                 
 
 
4 As moedas referidas neste item são antigas e têm apenas valor simbólico como relíquia(s). 
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distribuição dos curadores por classes relativas ao número de pessoas tratadas anualmente 

é semelhante em 2012 e 2013. A grande maioria dos curadores (63%) tratam até 10 

pessoas por ano, 22 % dos curadores tratam entre 10 e 50 pessoas e somente 15% (4 

curadores) tratam mais de 50 pessoas por ano. 

Quanto às funções das plantas medicinais para tratamento específico das doenças ela varia 

entre os curadores. Por exemplo, Malus e Kami (com 3 respostas) foram recomendadas 

para tratar“Ran mutin”(blenorragia vaginal) e, numa prática supersticiosa, para corpo 

inchado e ossos quebrados e deslocados. Kinur é utilizado para tratar o corpo amarelado 

(biliose), mau hálito e para a malária. A Goiavas é utilizada para a febre/malária, 

sarampo, dengue e dor de  barriga.  

Ai-hanek é usado para a dor de barriga, malária e lombrigas. Ai-sisi é utilizado para dar 

massagens no corpo, ossos quebrados e mau hálito. Todas as restantes plantas tiveram 

uma menção.  

As plantas medicinais são obtidas sobretudo pelos curadores na floresta tipo savana 

(63%), seguindo-se na montanha (19%), suco e montanha e mar (7,4%) e por último perto 

de casa nas hortas (3,7%)  conforme se pode ver na Figura 4.25. 

Figura 4.25 –  Tipo de locais de recolha das plantas medicinais mencionados pelos curadores 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2014 
Para os curadores, existem diversas formas de obter as plantas tradicionais as quais 

incluem: cultivar; colecta nas florestas; compra e várias combinações. Uma parte 

significativa das plantas é obtida pelos curadores por colecta (70), um número menor de 

plantas são cultivadas (16)  e 2 plantas (Ai-tasi funane, Ai-manas) são quer cultivadas 

quer colectadas no campo. As plantas Ai-funan rosa e Belimbi são ambas cultivadas e 

compradas pelos curadores.) 

Cerca de 18,5% dos curadores (portanto 5) também utilizam as plantas medicinais nas 

cerimónias tradicionais. As principais plantas e cerimónias tradicionais relatadas pelos 

curadores: são utilizadas duas plantas, Malus e Kami, as suas folhas e frutos.  
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As plantas Malus e Kami são utilizadas para a cerimónia Saubatar5 (acção de graças, 

cerimónia antes de colheta da milho) . O Malus ainda é utilizado para outros eventos 

como lavar os bebés à nascença (Fase matan) e proclamação pública de regulamentos 

comunitários (Tara bandu). Os rituais usados para a cerimónia de Saubatardiferempara as 

duas espécies de plantas: para o Malus o método em Tétum é chamado de “kose ba liman 

no ain” e para o Kami o método “burn”. Na cerimónia de lavagem dos bebés nascidos 

(Fase matan) são utilizadas moedas de 5 cêntimos em imersão juntamente com Malus e 

a água é aspergida (hisik) sobre as pessoas seguindo-se “hamulak”, invocação visando o 

bem futuro do bebé. 

Relativamente ao tratamento de animais, cerca de 40,7% dos curadores (ou seja 11) dizem 

que também tratam os animais com plantas medicinais. Os animais mais referidos são os 

porcos (64%), seguido das galinhas e vacas (55%) e búfalos (45%) e cabras (18%)  

Relativamente ao facto de haver plantas medicinais secretas verificou-se que9 curadores 

(33,3%) disseram que existem plantas secretas. 

Só 1 curador disse conhecer organizações de medicina tradicional noutros distritos, mas 

7 curadores (cerca de 26%)  conhecem pessoas que conservam plantas medicinais noutros 

distritos. Relativamente à ajuda aos curadores para a conservação de plantas medicinais, 

cerca de 67% dos curadores, portanto 18, dizem que não receberam qualquer apoio, 

enquanto 33% dizem que receberam apoio de agências doadoras. 

 

Oferta de medicina tradicional com plantas medicinais pelas instituições  
Foram duas as instituições analisadas: uma localizada no distrito de Liquiçá e outra no 

distrito de Manu-Fahi. A instituição localizada em Liquiçá começou a usar medicina 

tradicional para os consumidores em 1999, há cerca de 15 anos, e emprega 8 pessoas; 

enquanto a instituição de Manu-Fahi começou a usar medicina tradicional para os 

consumidores em 1990, ou seja há cerca de 24 anos e tem 10 empregados. 

A grande maioria dos funcionários do conjunto das 2 clínicas é do sexo feminino  num 

total de 13 (81%) sendo 19% do sexo masculino, portanto 3 . 

Os funcionários são relativamente jovens, cerca de 37% com menos de 30 anos, igual 

número entre 30 e 40 anos e somente 25% com mais de 40 anos . 

                                                 
 
 
5 Para ver o significado consulte-se Costa (2001), pag. 296. 
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A grande maioria dos funcionários têm o ensino secundário (75%) e cerca de 25% tem 

formação superior universitária   

A maioria dos funcionários são técnicos auxiliares (56%), sendo de referir a presença de 

enfermeiros, técnicos da área das finanças  e outros ( 

Ambas as instituições receberam suporte por parte de doadores, uma na forma de dinheiro 

(15000 USD em 2010) e outra em géneros (150 sacos de arroz em 2009). 

O número de pacientes atendido nas duas instituições é diferente, tendo a instituição 

localizada em Manu-Fahi assistido o dobro do número de pacientes da instituição de Tíbar 

(Tabela 4.19). Os pacientes atendidos nas instituições provêm do suco, do subdistrito, do 

distrito da instituição e de outros distritos e da capital Díli. 

No que diz respeito aos consumidores que beneficiaram dos serviços das clínicas, o 

pagamento foi feito em dinheiro (4 consumidores) ou dinheiro e géneros (3 

consumidores). Os pagamentos em dinheiro foram de 10 USD para 57.1% dos 

consumidores (4), de 20 USD para 28,6% (2) e 2,5 USD para 14,3 % (1) dos 

consumidores que pagaram às clínicas. Os pagamentos em géneros foram em Lipa 

(66,7%, 2 pessoas) e galinhas (33,3%, 1 pessoa). A informação prestada pelas clínicas é 

diferente: uma instituição recebe dinheiro, cerca de 5 USD por paciente, e a outra 

instituição diz que não recebe nada dos pacientes. 

Tabela 4.19 – Número de pacientes atendidos por cada instituição 
Instituição Ano 2012 Ano 2013 Por mês 

Letefoho-Same c. 500 c. 900 c. 70 
Tibar-Bazartete 243 472 c. 40 

Fonte: Elaboração Própria, 2014 
Ambas as instituições desempenham três funções: consulta clinica, prescrição/receita de 

plantas medicinais e hospitalização. 

Das plantas que são utilizadas pelas instituições de saúde estudadas, duas das plantas, 

Temulawake, Mengkudu são utilizadas pelas 2 instituições enquanto as outras ou são 

utilizadas por uma ou por outra instituição. As plantas Temuiringi, Banglelaos e Ai-lia 

são utilizadas usando as raízes; as plantas Sambiloto e Malus são usadas na totalidade, 

folhas, rebentos, flores, raiz, frutos e casca; as plantas Pegangang e Lis asu são utilizados 

usando as folhas e a raiz; da planta Karau nanal utilizam-se as folhas, os rebentos, raiz, 

flores e casca; da planta Ai-ata malae usam-se folha, raiz, casca e fruto;da planta Derok 

masin utilizam-se as folhas, raiz e frutos; de Tapak dara utilizam-se as folhas, raiz, flores 

e frutos;da planta Kinur usam-se as folhas, raiz, flores e frutos. 
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Quanto à forma de obtenção das plantas medicinais pelas instituições, de referir que as 

plantas Lelengan, Sambiloto, Temuiringi, Pegagang, Busa iburahun, bangle/laos, 

Karau nanal e Ai-ata são obtidas através do seu cultivo pelas instituições. As espécies 

de Temulawak são obtidas pelo cultivo e pela procura. As espécies de Mengkudu são 

obtidas através do cultivo assim como pelo cultivo e procura. As espécies medicinais 

Goiavas, Kinur e Tapak dara/bingkaro sesa são obtidas pelo cultivo e pela procura. As 

plantas Ai-lia, lis asu, Derok masin são obtidas pelo cultivoe pela compra. Malus e Ai-

kanela são obtidas através do cultivo, procura e compra. 

A clínica de Tibar é auto-suficiente em relação ao abastecimento em plantas medicinais. 

As clínicas de Tibar e de Lete-foho recolhem e conservam plantas medicinais sendo as 

recolhas feitas em Ermera, Same, Liquiçá e Ailéu e na Indonésia. As duas clínicas 

conhecem outras instituições e pessoas que conservam plantas da medicina tradicional e 

ainda têm ligações internacionais. 

A tabela 4.24, em anexo, mostra uma síntese  da informação recolhida na literatura e na 

pesquisa de campo. Algumas das indicações terapêuticas mostradas serão polémicas 

oupouco fundamentadas, mas é o que resultou de uma compilação da pesquisa. 

Relativamente às partes das plantas medicinais utilizadas pelos curadores, a grande 

maioria utiliza as folhas (42 plantas diferentes), ramos ou a casca (28 plantas), raízes (9 

plantas), frutos (5 plantas), e num número reduzido de casos é utilizada uma combinação 

tais como os rebentos, raízes e casca/ramos/tronco (Ai-about modok), folhas e rebentos 

(Ai-damer) e rebentos e tronco (Ai-tali ihik). 

  

CONCLUSÕES 
Neste trabalho procurou-se dar uma contribuição para o conhecimento e valorização das 

plantas medicinais e suas aplicações tradicionais em Timor-Leste.  

O estudo mostra que se usam mais de 100 plantas medicinais para tratar uma série de 

problemas de saúde e doenças que afligem os seres humanos, animais e plantas 

(fitossanidade) e cuja síntese se procurou sistematizar na Tabela 4.24. Normalmente diz-

se que o período com maior incidência na procura e utilização de medicamentos 

tradicionais correspondeu ao tempo da ocupação indonésia (1975-1999). 

Das entrevistas concluiu-se que os curadores (27 entrevistados) são predominantemente 

do género masculino (67%) com idade superior a 40 anos (81,5%), não frequentaram a 

escola em qualquer nível (67%), aprenderam a sua arte sobretudo no seio da família 
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destacando-se a via paterna (66%), recebem uma contribuição diminuta pelos seus 

serviços (as respostas indicam que até 250 USD por ano totalizam 96,3%), atendem 

pessoas provenientes de diversas origens destacando-se o respectivo Suco, tratam menos 

de 10 pessoas por ano (63%) coletam plantas medicinais de várias fontes mas sobretudo 

nas florestas abertas (63%), e destas utilizam sobretudo as folhas, os ramos ou a casca. 

Relativamente a remunerações, cerca de 26% dos curadores afirmou que não recebe nada 

em troca dos seus serviços; dos que recebem dinheiro, apurou-se o valor médio de 24,4 

USD por paciente; os curadores atendem pessoas do suco a que pertencem e também do 

subdistrito (70,4%) ou mesmo de Díli (c. 52% dos respondentes). A maioria dos curadores 

trata menos de 10 pessoas por ano (63% das respostas). 

Em relação aos utilizadores ou consumidores (50 entrevistados) conclui-se que a maioria 

tem mais de 30 anos (70%), sendo a distribuição por géneros aproximadamente equitativa 

com ligeira predominância das mulheres (54%), sendo também aproximadamente 

equitativa a distribuição entre aqueles que nunca frequentaram a escola (48%) e os que 

apresentam algum nível de escolaridade (52%) - observando-se que 10% possuem 

frequência de instituição de ensino superior; em relação à profissão, a maioria dos 

consumidores são agricultores (66%), têm rendimento médio anual na classe 151-350 

USD (70% das respostas); em termos médios cada consumidor utilizou cerca de 6 vezes 

plantas medicinais na sua vida, sendo a família a principal fonte de abastecimento (84%), 

seguindo-se os curadores (48%). É de referir que um grande número dos utilizadores 

afirmou não pagar nada pela utilização das plantas medicinais (44%), sendo que dos 56% 

que afirmaram pagar algo calculou-se o valor médio de 14,8 USD, normalmente 

complementado pelo pagamento em géneros onde dominam os galináceos. Os 

consumidores reportaram uma média de 2,6 doenças em que utilizaram plantas 

medicinais, sendo que em muitos casos os próprios consumidores cultivam ou coletam 

plantas que usam nos tratamentos, sobretudo na floresta (46%) e na horta (32%). As 

plantas Malus e Buah ainda são utilizadas em cerimónias tradicionais associadas a 

induzirem efeitos benéficos para a saúde. Uma percentagem de respondentes de 26% 

utiliza plantas medicinais para tratar animais, sobretudo galinhas,  porcos e vacas. 

Ainda foram auscultadas 2 instituições/clínicas: uma no suco Lete-Foho (Same) que 

iniciou funções em 1990 e tem actualmente 10 funcionários;a outra, no suco Tibar 

(Bazartete) que iniciou atividades em 1999 tem actualmente 8 funcionários. Em qualquer 

caso, exercem as funções de consulta médica, prescrição/receita de plantas medicinais e 

hospitalização. A maioria dos funcionários é do sexo feminino (81%), têm idade inferior 



2472    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

a 40 anos (74%), todos frequentaram algum nível de escolaridade incluindo formação 

superior (25%), sendo a maioria constituída por técnicos auxiliares (56%). Tendo em 

conta o ano 2013 as clínicas atenderam pacientes numa ordem de grandeza de cerca de  

70 pessoas por mês no caso de Lete-Foho e de  cerca de 40 pacientes no caso de Tibar. 

As plantas medicinais utilizadas nos tratamentos clínicos são cultivadas na horta das 

clínicas em mais de 50% dos casos relatados, também existindo colecta na natureza e 

compra, havendo algumas situações mencionadas como de difícil obtenção. Vrifica-se 

uma grande dispersão no panorama da relação entre as plantas medicinais e o seu foco 

terapêutico, o que por certo, suscita investigação mais aprofundada no futuro, porque são 

apenas 2 as plantas mencionadas pelas 2 clínicas. 

Durante a colonização portuguesa e particularmente durante a ocupação indonésia, a 

administração fez um esforço sistemático para desencorajar e eliminar as práticas sócio-

culturais tradicionais e sistemas de crenças que alimentavam e sustentavam os meios de 

vida e de bem-estar das pessoas e das comunidades em Timor-Leste. Um dos sistemas 

mais afectados foi o dos curadores, e suas práticas de uso de medicamentos tradicionais, 

incluindo plantas medicinais. Apesar da sua inestimável contribuição para o bem-estar da 

sociedade, os curadores tradicionais eram considerados feiticeiros praticando bruxaria ou 

magia negra e enganando as pessoas com charlatanismo, o que nalguns casos seria 

verdade sobretudo em meios urbanos. Os administradores não reconheciam a sua 

profissão tradicional milenar e até mesmo desencorajavam a prática livre de cura 

tradicional. Como resultado, o número de curadores tradicionais caiu acentuadamente ao 

longo do tempo. Com isso, o uso de plantas medicinais e conhecimento tradicional 

associado de identificação, recolha e tratamento de tais plantas também diminuiu. 

A perda crescente de biodiversidade devido à rápida deterioração dos recursos naturais e 

das sistemas e práticas agrícolas tradicionais, por um lado, e a diminuição do número de 

curadores tradicionais, por outro lado, deixou as comunidades rurais de Timor-Leste mais 

vulneráveis a problemas de saúde e doenças.  

Após a independência do país, o governo democraticamente eleito tem feito um esforço 

constante para melhorar as instalações médicas e de saúde do país. O uso de instalações 

hospitalares modernas e medicamentos ocidentais está aumentando, mas é limitada a Díli 

e algumas capitais de distrito e ainda está fora do alcance de muitos timorenses rurais 

pobres, muitos dos quais têm de caminhar um dia inteiro a fim de chegar à estrada mais 

próxima Os governos pós-independência têm estado a reconhecer e a apoiar os sistemas 

e práticas sócio-culturais tradicionais, incluindo alguns curadores.  
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ANEXO 

Tabela 4.24 – Síntese da informação relativa às plantas medicinais de Timor-Leste 
No Nome em Tétum Nome Botânico Indicação terapêutica 
1 Aidila Fatuk Aegle marmelos   Hipertensão; pedras nos rins 
2 Ai-dila Carica papaya  Malária, Hipertensão 
3 Ai-bubur Eucalyptus alba  Erupções cutâneas e prurido 
4 Ai-Riti Euphorbia sp  Problemas de resfriados e de dentes 
5 Avocate persea gratissima Hepatite e corrimento vaginal  
6 Ai-Lia Zingiber officinale Tosse, Tuberclose, asma, dores de costas 
7 Ai-nanas Ananas comosus Otite 
8 Karau nanal Aloe vera Asma, bronquite, câncer, e diarreia  
9 Ai-Ata Kik Anona squamosal Dores de dentes 
10 Ai-Ata bot Anona sp. Lepra, câncer, tumor e ácido úrico 
11 Ai-Kanela Cinnamomum 

zaylanicum 
Tuberculose, hepatite, gripe 

12 Ai-Faulor Não identificado  Cura de ossos e hematogénica 
13 Ai-Hanek Cinchona pubescens Enterite, malária, vermes 
14 Ai-Sisi Não identificado  Problemas de ossos, mau hálito 
15 Ai-Tahan tolu Não identificado  Tremores, Malária 
16 Ai-Tasi Funan Não identificado  Hepatite 
17 Ai-Fau Tahan Hibiscus tiliaceus Dor de cabeça 
18 Ai-Leno Não identificado  Prolapse rectal 
29 Ai-Bunut Kulit Não identificado  Asma  
20 Ai-Daak dikin Schleicera sp Ferida das mamas 
21 Ai-Lasukur Não identificado  Dor de estômago, feridas 
22 Ai-Rame Não identificado  Diarreia, Lepra 
Tabela 4.24 – Síntese da informação relativa às plantas medicinais de Timor-Leste (Cont.) 
No Nome em Tétum Nome Botânico Indicação terapêutica 
23 Ai-St. Antonio  plumeria rubra Pedras nos rins 
24 Ai-Hali Ficus benyamina problemas de ossos,  luxação 
25 Salxa mutin Apium graveolens . Tuberculose, hipertensão 
26 Ai-Hae Laran Não identificado  Melena 
27 Ai-manu Herik Não identificado  Febre e malária  
28 Ai-Muletir Não identificado  Febre e malária 
39 Ai-Kelenuk Não identificado  Doenças de ovários e do pénis 
30 

Ai-Kulat metan Não identificado  Diarreia 

31 Ai-Fuan Lelas Não identificado  Doença de coração 
32 Ai-Samera Não identificado  Fortificante dos dentes  
33 Ai-Tafuk Não identificado  Angina 
34 Ai-manuk Não identificado  Doenças de Penis  
35 Ai-Katimur Não identificado  Hematuria 
36 Ai-Lele Ceiba pentandra Fracturas de ossos e feridas 
37 Ai-Berliuk  Não identificado  Fracturas de ossos 
38 Ai-lalitin Não identificado  Angina, dor de corpo, dor de cabeça 
39 Ai-Karas Não identificado  Diarreia 
40 Ai-Makadadi Mutin Não identificado  Anginas (inflamação garganta) 
41 Ai-Kandok Não identificado  Tonificante 
42 Ai-Kahunan Não identificado  Diarreia, dor de cabeça e vómitos 
43 Ai-Kalan Fuik Não identificado  Cataratas 
44 Ai-Kun Não identificado  Tonificantee suplemento contra anemia 
45 Ai-Fahi Fuan Não identificado  Lesões de ossos 
46 Ai-Bogonok Mean Não identificado  Hemorragia interna, sangramento 
47 Ai-Fuanuran Não identificado Melena e sangramento 
48 Ai-Kafe fuik  leucaena leucocephala Hepatite 
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49 Ai-Komak Não identificado  Dor de dentes 
Tabela 4.24 – Síntese da informação relativa às plantas medicinais de Timor-Leste (Cont.) 
No Nome em Tétum Nome Botânico Indicação terapêutica 
50 Ai-Doti mutin Não identificado  Febre, malária e inchaços  
51 Ai-abut modok Não identificado  Náusea 
52 Ai-Fuir Não identificado  Diarreia, melena 
53 Ai-Tuduk Não identificado  Aborto 
54 Ai-Tali Ihik Não identificado  Apendicite 
55 Ai-funan Trapadera Não identificado  Morte fetal intra-uterina 
56 Ai-Leci Mali Não identificado  Obstrução urinária, diarreia 
57 Ai-Raem Não identificado  Tonificante 
58 Ai-Hali dikin Ficus benyamina Suplemento do sangue 
59 Ai-Daor Tia Não identificado  Limpa sangue 
60 Ai-Kapcou Não identificado  Corrimento vaginal 
61 Ai-Manu Mata Não identificado  Tonificante 
62 Ai-Hlal tia Não identificado  Depuração do sangue 
63 Ai-Daul Tia Não identificado  Feridas nos peitos (mulheres) 
64 Bora Pandanus amaryllifolius Doenças do coração e dos rins 
65 Bilimbi Averrhoa bilimbi Hipertensão 
66 Bak Moruk lotuk Não identificado  Malária, bronquite, hipertensão, fadiga 

67 Bayam mean Celosia argentea Hemorragia interna, melena 
68 Covi maluku Não identificado  Hepatite 
69 Du’ut Kukit mean Não identificado  Metrorragia 
70 Du’ut Morin cymbopogon citratus Hipertensão 
71 Du’ut Manu Kidun Não identificado Dor de cabeça 
72 Du’ut Claur Não identificado  Dor de cabeça 
73 Du’ut Labuturen Não identificado  Febre, reumatismo 
74 Guavas Psidium guajava Diarreia, dengue, febre, malária, sarampo 
75 Ha’as Mangifera indica Problemas dermatológicos 
76 Hudi Lis Musa sp. Problemas dermatológicos 
Tabela 4.24 – Síntese da informação relativa às plantas medicinais de Timor-Leste (Cont.) 
No Nome em Tétum Nome Botânico Indicação terapêutica 
77 Hudi Musa paradisiaca Problemas dermatológicos 
78 Jambua Citrus paradisi  Malária, hipertensão  
79 

Kinur Curcuma domestica 
Hepatite, mau hálito, malária, diabetes, 
hepatite, tifo, apendicite, amigdalite, dor de 
estômago 

80 Busa iburahun Orthosiphon aristatus Rins, obstrução urinária, hepatite, epilepsia, 
cancer 

81 Kami’i Aleurites moluccana Luxação, dor de corpo 
82 Kabas Gossypium sp Tonificante 
83 Karamek Não identificado Fractura de ossos 
84 Kulu Jaka Artocarpus 

heterophyllus 
Doenças internas, hepatite 

85 Kwai Talin Não identificado  Fractura de ossos 
86 Lenkuas Alpinia sp. Hipertensão  
87 Lelengan Não identificado  Malária, insónia, indutor de apetite 
88 Maringi Não identificado Fractura, distensão, corrimento sanguíneo 
89 Malus Piper betle Problemas oftalmológicos  
90 Mengkudu Morinda citrifolia Hipertensão, hepatite, pedras nos rins, 

câncer, infeções 
91 Mialur Não identificado Infeções urinárias 
92 Marungi Moringa oleifera  Hipertensão  
93 Mimis tahan Não identificado Problemas oftalmológicos 
94 Nu’u Cocos nucifera Luxação, fractura, enterite, febre e malária 
95 Sambiloto Andrographis paniculata Malária, colesterol, diabetes 
96 Sukaer Tahan  Tamarindus indica Sarampo e dor abdominal 
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97 Tua metan Arenga pinnata Ajuda o bébé a desenvolver e caminhar 
98 Tali (Bebak) Metroxylon sago Hipertensão, hepatite, pedras nos rins, 

câncer, infeções 
99 Tapak Dara/ 

Bingkaro Sesa 
Vinca rosea Diabetes, hipertensão, queimaduras, 

tremores 
100 Tabaku Nicotiana tabacum  Problemas de resfriados e de dentes 
Tabela 4.24 – Síntese da informação relativa às plantas medicinais de Timor-Leste (Cont.) 
No Nome em Tétum Nome Botânico Indicação terapêutica 
101 Temu giring  Curcuma heyneanae Indutor de apetite, lombrigas e infeções 
102 Temulawak Curcuma xanthorrhiza Pedras nos rins, gastrite, indutor de apetite, 

infeções 
103 Tohu Mean Sacharum offisinale  Melena e hematuria 
104 Pagagang Centella asiatica Doenças do útero e vaginais 
105 Varia Momordica charantia  Malária e hipertensão 

Fonte:  Elaboração Própria,  2015, com base na informação bibliográfica constante em Cinatti (Gomes, 
1955), Correia (1968), Collins (2005) e Collins et al. (2006. 2007) e Sousa et al. (2011) e resultados da 
pesquisa. 
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Este artigo investiga o papel que os direitos à terra e as normas de parentesco têm sobre 
o empoderamento das mulheres rurais no distrito de Bobonaro, em Timor-Leste. Para esse 
objetivo, um estudo de caso foi realizado utilizando um inquérito por questionário para 
comparar três grupos de parentesco: matrilinear harmónico, matrilinear e patrilinear.  

Os direitos sobre a terra considerados são propriedade e controle. A medição do 
empoderamento é baseada em três questões relativas à tomada de decisões no seio da 
família, sendo analisadas a autonomia e participação das mulheres nessas decisões.  

Os dados apresentados mostram a importância dos sistemas de parentesco e de “direitos 
à terra eficazes e independentes”, e não apenas da propriedade, para o empoderamento 
das mulheres. A comparação entre comunidades com diferentes sistemas de parentesco, 
situadas no mesmo distrito, revela a diversidade e a importância de se levar em conta o 
género e o parentesco na conceção, implementação e avaliação de políticas relacionadas 
com a terra, a fim de assegurar resultados equitativos em termos de género e, assim, 
contribuir para o grande objetivo da igualdade de género. 
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Abstract 

This paper investigates the roles that land rights and kinship norms have on rural women’s 
empowerment in Bobonaro district in Timor-Leste. To this aim, a case study was carried 
out using a questionnaire survey to compare three kinship groups: harmonic matrilineal, 
matrilineal and patrilineal groups.  

The land rights considered are the ownership and control. The measurement of 
empowerment is based on three questions relating to household decision-making, and 
women’s autonomy and participation in decisions are analysed.  

The data presented shows the importance of kinship systems and effective and 
independent women’s land rights, and not only the ownership, to women’s empowerment. 
The comparison between communities with different kinship systems, within the same 
district, reveals the diversity and the importance of taking into consideration gender and 
kinship in the design, implementation and evaluation of land policies in order to ensure 
equitable outcomes in terms of gender and thus to contribute to the great objective of 
gender equality. 
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Resumo 

A pesca é uma das atividades mais importantes para as populações das regiões costeiras de 

Timor-Leste, mas o rendimento que proporciona é baixo para os agregados familiares. A 

pesca é um sector com potencial para o desenvolvimento da economia de Timor-Leste. 

Deste modo, este estudo pretende fazer uma caracterização do sector artesanal das pescas 

em Timor-Leste, tendo como referência a comunidade de pescadores do distrito de Liquiçá.  

O objetivo deste trabalho é analisar o papel do sector das pescas na vida das comunidades 

piscatórias do Distrito de Liquiçá e avaliar as dificuldades e necessidades para o futuro.  

Os dados a utilizar são de duas fontes: primários e secundários. Os dados secundários são 

provenientes da leitura dos diversos estudos e publicações feitas sobre a pesca em Timor-

Leste. Os dados primários são provenientes da recolha de informação através de um 

inquérito por questionário aos pescadores do distrito de Liquiçá. A metodologia utilizada 

para tratamento e análise dos dados foi a estatística descritiva, os testes de comparação 

de variáveis quantitativas e qualitativas (χ2 e F) e o Método dos Mínimos Quadrados 

(OLS) para estimar a função de produção. O tratamento dos dados utilizou a ferramenta 

de software SPSS versão 16.0.  

Os resultados de pesquisa obtidos indicam uma clara diferenciação entre as embarcações 

a motor e as embarcações sem motor para o conjunto das variáveis sociais e das variáveis 

relacionadas com a pesca. O rendimento da pesca depende positivamente dos custos, do 

nº de trabalhadores, da experiência e da distância de ida à pesca. As maiores dificuldades 

são as ondas grandes ou gigantes e os custos de manutenção elevados e as maiores 

necessidades são o aumento do equipamento de pesca e o acesso e disponibilidade de 

crédito.  
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FISHING ACTIVITIES AND THE FISHERMEN’ INCOME OF THE DISTRICT OF LIQUIÇÁ 
 

 
Abstract 

Fishing is one of the most important activities for the populations of the coastal regions 

of East Timor, but the income it provides for households is low. The fisheries sector is a 

sector with potential for the development of Timor-Leste's economy. Thus, this study 

aimed to characterize the artisanal fisheries sector in Timor-Leste, with reference to the 

fishing community of Liquiçá district. This paper aims to analyzing the role of the 

fisheries sector in the life of these communities and assess the difficulties and needs for 

the future. 

The data used are from two sources: primary and secondary. Secondary data are from the 

reading of several studies and publications made on fisheries in East Timor. The primary 

data are from the collection of information through a questionnaire survey to fishermen 

of Liquiçá district. The methodology used for treatment and analysis of the data was 

descriptive statistics, the comparison tests of quantitative and qualitative variables (χ2 

and F) and the method of least squares (OLS) for production function estimation. The 

data treatment used the software tool SPSS version 16.0. 

The research results indicate a clear differentiation between motor boats and non-motor 

boats for the social variables and the variables related to fishing. The income from fishing 

depends positively on costs, number of fishermen, experience and the fishing distance. 

The main difficulties are the high or giant waves and maintenance costs and the greatest 

needs are increasing fishing equipment and access to and availability of credit. 

Key-Words: fishing, Liquiçá, income, artisanal, Cobb-Douglas 
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RESUMO 
Os têxteis tradicionais de Timor Leste designados por Tais Timor são uma forma ancestral 

de definir a identidade da população. Os seus desenhos e cores representaram um padrão 

único para cada um dos distritos. Para além de serem usados pela população de Timor-

Leste, como vestuário e significado cultural, os Tais  Timor, também são muito apreciados 

pelos visitantes de Timor-Leste. 

Esta actividade económica tem tido novos desenvolvimentos, quer em termos dos 

padrões, quer do design. Como tal pode e deve ser uma forte aposta para os mercados 

nacional e internacional, representando assim uma mais-valia para desenvolvimento 

futuro de Timor-Leste. 

O objectivo deste estudo é caracterizar o mercado dos têxteis de Tais Timor, em Timor-

Leste, nas vertentes da produção, da comercialização e do consumo. A recolha de dados 

primários utilizou inquéritos por questionário endereçados a produtores, vendedores e 

consumidores dos Tais Timor. Os dados foram analisados utilizando instrumentos 

estatísticos. 

Os resultados mostram que a produção e comercialização utiliza técnicas tradicionais e 

rudimentares, produzindo maioritariamente os produtos clássicos Tais Mane, Tais Feto, 

Salendas e Cachecol e que precisa de modernização nas diferentes área de negócio, para 

poder almejar alcançar os mercados internacionais e que os consumidores internacionais 

devem ser um alvo a explorar para a consolidação deste mercado.  

Palavras-chave: Têxteis, Timor-Leste, Tais Timor, Produção, Venda e Consumo. 
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TIMOR-LESTE AND THE TRADITIONAL MARKET OF 

TEXTILES 

ABSTRACT  
Traditional textile known as Tais Timor is an ancient way of defining the identity of the 

population, because their designs and colours represent a unique pattern for each of the 

districts. In addition to being used by the people of Timor-Leste, as a clothing and cultural 

meaning, Tais Timor, are also highly appreciated by the Timor-Leste visitors. 

In recent years this economic activity has been new developments both in terms of the 

patterns and design. This economic activity of the Tais Timor, both for the domestic and 

international markets, can and should be a strong focus for the future development of 

East-Timor, specially strengthening of Timorese culture in terms of wearing traditional 

cloth as the cultural heritage of the Timorese as well as identity of the country. 

The aim of this study was to characterize the market for textile Tais Timor in Timor-Leste 

in the areas of production, marketing and consumption. The source of primary data was 

questionnaire surveys addressed to producers, sellers and consumers of textiles (Tais 

Timor). Data were analyzed using statistical tools. 

The results show that the production and marketing of Tais Timor uses traditional and 

rudimentary techniques, mainly producing classic products Tais Mane, Tais Feto, 

Salendas and Scarfs and needs modernization in different areas of business. For Tais 

Timor to be able to attain the international markets a consolidation of the market for Tais 

Timor need to be taken into consideration so that it can attract foreign consumers. 

Keywords: Textiles, Timor-Leste, Tais Timor, Production, Marketing and Consumption 

 

INTRODUÇÃO 
Timor-Leste é um país ainda em fase de construção e com o seu processo de crescimento 

económico muito avançado tendo ganho o ranking do mundo ao nível do crescimento 

económico em 2010. Tem uma área total de 14 954 Km2, dividida por 13 distritos, 65 

sub-distritos e 442 sucos, a que corresponde uma população total de 1 066 409 habitantes, 

em que mais de metade tem menos de 19 anos (DNE, 2010a, 2010b). 

Apesar de Timor-Leste se encontrar dividido em treze distritos, as diferentes línguas são 

cerca de quinze e distribuem-se de uma forma esparsa e errática por todo o território. Tal 

diversidade é transposta para os têxteis, em termos de cores, motivos e técnicas usados 

na tecelagem. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de Timor-Leste, em 
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2000, a indústria representava somente 3,5% do PIB, sendo a maior parte constituída por 

actividades de pequena escala. As empresas que empregavam a maior parte da mão-de-

obra neste sector estavam envolvidas na tecelagem dos panos tradicionais (Tais) e 

mobiliários, empregando um número médio de trabalhadores de apenas três pessoas 

(UNDP, 2002).  

Num mercado geral de oligopólio, as empresas têxteis de Timor-Leste convivem com o 

constante desafio de reduzir custos de forma a manter a competitividade e, 

consequentemente, possibilitar a sobrevivência. Atualmente estas sofrem de grandes 

pressões aos produtores com maior produção para satisfazerem os seus clientes tanto no 

mercado nacional como no internacional.  

Assim, o problema que se coloca às empresas têxteis de Timor-Leste é o de realizar um 

esforço significativo para atingir patamares competitivos, estando este esforço 

intimamente relacionado com novos arranjos organizacionais e formações de equipas de 

trabalho, assim como, com avanços tecnológicos, novos equipamentos e novas técnicas 

de produção e redução de custos. Este facto, por si só, faz com que as empresas necessitem 

de capacitar os agentes de produção para a operacionalização de equipamentos com alta 

tecnologia industrial e melhor gestão dos processos de produção e vendas, formando um 

novo perfil de profissionais e organizações. 

Reduzir os custos de importação e melhorar os custos domésticos implica ainda que as 

empresas de têxteis em Timor-Leste modernizem nas matérias-primas, seja na qualidade 

e diversidade do algodão para produção de têxteis, seja nas tecnologias de plantação, 

controlo de flores e processo de colheita. Melhorias que, uma vez incorporadas nos 

processos de fiação, tecelagem em malharia (entrelaçamento dos fios têxteis) reduzem 

custos totais, alguns dos quais associados à redução de empregos directos e de postos de 

trabalho. Ainda assim, esta é a forma que as organizações têm encontrado para encontrar 

novas perspectivas de sobrevivência, garantirem o abastecimento do mercado doméstico 

em qualidade e quantidade e aproveitarem oportunidades de entrada no mercado mundial. 

O objectivo deste estudo é caracterizar o mercado dos têxteis de Tais Timor, em Timor-

Leste, nas vertentes da produção, da comercialização e do consumo, especialmente nos 

municípios de Díli, Baucau, Maliana (Marobo), Lospalos, Ermera e Oecusse, ou seja, os  

Tais Timor na perspectiva dos produtores, vendedores e consumidores.  
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TAIS TIMOR  

A tecelagem, nascida da preocupação do homem em cobrir o seu corpo e do desejo de 

aperfeiçoamento do vestuário, é o artesanato mais antigo da humanidade (Ximenes, 

2012). O tecido daí resultante deu origem a distintos processos de fiação e tecedura e a 

uma actividade económica produtora de riqueza que responde a necessidades sociais 

básicas e a pressões do contexto cultural e da natureza. Ainda segundo o mesmo autor, 

esta actividade têxtil sempre esteve mais ligada às comunidades rurais do que urbanas 

pela necessária proximidade aos fornecedores de matéria-prima donde se extrai o fio, a 

pecuária e a agricultura. À medida que foi evoluindo, tornou-se uma actividade 

complementar, criando mercado e gerando rendimento para as famílias camponesas. 

Em Timor-Leste, o Tais Timor é um tecido tradicional da cultura timorense, grosseiro, 

feito de algodão em teares rudimentares. O seu uso tem evoluído, desde uma indumentária 

rudimentar, até à sua utilização em cerimónias culturais tradicionais (Ximenes, 2012). 

Base do vestuário timorense tradicional, o Tais Timor era originalmente produzido em 

dois estilos principais, masculino e feminino. O masculino – mane - é um grande pedaço 

de pano usado ao estilo sarong à volta da cintura do homem. O feminino – feto – tem as 

extremidades dos panos costurados juntas e assemelha-se a um tubo longo que a mulher 

usa como vestido. Mais recentemente, a estes dois estilos veio juntar-se o selendang, um 

pedaço delgado e longo de pano usado para homenagear que é colocando 

cerimoniosamente em torno do pescoço (Alola, 2002). 

Os desenhos e cores dos Tais estão associados com os distritos e ilustram o ambiente, a 

cultura e as diferenças linguísticas entre os distritos e as comunidades que os habitam 

(Alola, 2002). A arte dos Tais conta a história de Timor-Leste (Ximenes, 2012) e revela 

a importância do papel tradicional da mulher na família e na comunidade e o seu enorme 

envolvimento em todas as actividades económicas. A maioria das mulheres luta pela 

subsistência através da agricultura, cuidando do gado e das culturas alimentares. Devido 

à elevada taxa de analfabetismo das mulheres e o seu acesso limitado à educação (apenas 

39% das mulheres adultas são consideradas literadas), as oportunidades de rendimento 

têm sido limitadas a actividades como pequenos comércios de venda de produtos de 

necessidade básica, costura e artesanato (Ximenes, 2012). 

Os desenhos e técnicas dos Tais Timor  seguem uma linhagem matrilinear que vem desde 

antes do tempo do colonialismo Português, período em que esta actividade era 

considerada um trabalho de mulheres. As avós sentavam-se a tecer e ensinavam o ofício 

às mais jovens, nas tradicionais casas adat, ou seja nas casas comunitárias para 
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cerimónias, enquanto os avôs e os homens mais jovens realizavam outras actividades. 

Várias peças específicas de valor foram produzidas e usadas em cerimónias tradicionais 

adat. Durante as negociações de casamento, a família da noiva dá um conjunto de tais 

consistindo de tais mane e feto, e a família do noivo oferece gado e dinheiro, bem como 

outras oferendas. Antes da década de 1970 todas as mulheres deviam saber tecer tais, e 

era considerado por muitos como um pré-requisito matrimonial. Os Tais Timor eram 

usados quer em funerais quer nas cerimónias de kor-metan (primeiro aniversário de um 

funeral) e uma mercadoria geralmente não destinada a venda (Alola, 2012). 

A produção de Tais tornou-se mais relevante, como geradora de rendimento, durante o 

período da ocupação Indonésia em Timor-Leste (1975 a 1999). Muitos produtores 

comentaram que, embora flutuante e pouco confiáveis, os preços dos Tais Timor durante 

o período de transição (final de 1999-maio de 2002) foram consideravelmente mais 

elevados que durante o tempo indonésio devido à presença de estrangeiros capazes de 

pagar preços mais elevados. No entanto, o mercado esteve mais estável durante o período 

indonésio em que os principais clientes eram militares indonésios estacionados em 

Timor-Leste em grande número. Decorrente desta situação, as cores, desenhos e motivos 

foram ajustados a pedido dos clientes. Selendangs, os tais longos e finos usados em 

cerimónias, tornaram-se populares nessa altura. À medida que os tais ficavam disponíveis 

para venda, os homens envolveram-se na sua comercialização e produção. 

Durante o tempo indonésio as restrições à produção eram muitas, incluindo a dificuldade 

e os custos de transporte dos distritos, bem como a necessidade básica da aceder à comida 

e atender aos problemas da segurança. Durante o último período da Indonésia, com 

violência e destruição, o fornecimento de matérias-primas tradicionais como o algodão e 

plantas para tingir começou a diminuir. Isso é atribuído ao aumento do uso de pesticidas 

e desfolhantes, bem como à queima da vegetação. Além disso, os fios indonésios 

tornaram-se mais disponíveis em lojas e mercados para os tecelões (Alola, 2012). 

A cadeia produtiva têxtil em Timor-Leste pode ser dividida em três grandes segmentos 

industriais, cada um com níveis muito distintos de escala. São o segmento fornecedor de 

fibras e filamentos químicos que, junto com o de fibras naturais (com origem no sector 

agropecuário), produz matérias-primas básicas que alimentam as indústrias do sector de 

manufaturados têxteis (fios, tecidos e malhas) e da confecção de bens acabados - 

vestuário, linha lar etc (IEMI, 2001). 

As diferenças de níveis tecnológicos entre as etapas da cadeia, os produtos serem 

facilmente transportáveis e as actividades estarem implantadas há mais de um século no 
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País, configuram pequenas barreiras à entrada no mercado. Em geral, a grande 

heterogeneidade tecnológica da cadeia (inter intraempresas) está aliada à heterogeneidade 

de tamanho das empresas, sobretudo no final da cadeia produtiva (Haguenauer et al., 

2001). 

As várias etapas da cadeia produtiva têxtil integram: 

 Fiação: etapa de obtenção do fio a partir das fibras têxteis que pode ser enviado 

para beneficiamento ou diretamente para tecelagens e malharias. 

 Beneficiamento: etapa de preparação dos fios para seu uso final ou não, 

envolvendo tingimento, engomagem, retorção (linhas, barbantes, fios especiais, 

etc.) e tratamentos especiais. 

 Tecelagem e/ou Malharia: etapa de elaboração de tecido plano, tecidos de malha 

circular ou retilínea, a partir dos fios têxteis. 

 Enobrecimento: etapa de preparação, tingimento, estamparia e acabamento de 

tecidos, malhas ou artigos confeccionados. 

 Confecção: nesta etapa o setor tem aplicação diversificada de tecnologias para os 

produtos têxteis, acrescida de acessórios incorporados nas peças. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Usou-se o método descritivo (Nasir,1988) ou seja, aquele que descreve uma determinada 

situação e recomenda soluções para os problemas encontrados.  

Quanto à área e dimensão do estudo, o procedimento assentou na amostragem não 

probabilística por conveniência. Neste caso, quer a área de intervenção quer o número de 

unidades em análise, foram suportados na conveniência do pesquisador, na acessibilidade 

aos produtores e vendedores nacionais de Tais Timor e aos consumidores nacionais e 

estrangeiros de Tais Timor. Este método tem como desvantagem a impossibilidade de 

generalizar os resultados obtidos ao universo, mas tem a vantagem de a amostra de 

conveniência ser menos dispendiosa e mais simples de aplicação (Churchill, 1999).  

A metodologia inclui a recolha de informação proveniente de duas fontes, primária e 

secundária. Os dados primários foram obtidos a partir de inquéritos por questionário 

especificamente elaborado com o propósito do estudo e aplicado aos produtores e 

vendedores de Tais Timor e aos consumidores. Os dados secundários resultaram da 

revisão da literatura, de estatísticas oficiais, estudos e boletins institucionais e de livros, 

pesquisas, estudos e artigos científicos sobre a temática em estudo.  
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O foco da abordagem é dirigido aos produtores, vendedores e consumidores dos têxteis 

Tais Timor. Na produção são abordadas as empresas, a produção, a comercialização e as 

perspectivas futuras. Nos vendedores olhamos para a forma como o comércio de Tais 

Timor está organizado e nos consumidores tentamos descortinar os principais factores 

diferenciadores na compra de Tais Timor. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
PRODUÇÃO DE TÊXTEIS 

Neste ponto caracterizamos as empresas pertencentes à amostra deste estudo, para as 

quais foram solicitadas informações gerais referentes ao tempo de actividade da empresa, 

número de empregados, produtos principais que produzir (fabricam), área de actuação do 

mercado, concorrência no mercado. A discussão dos resultados fica bastante limitada 

dada a pequena dimensão da amostra que foi possível inquirir. 

As 8 empresas identificadas na pesquisa para a produção dos têxteis Tais Timor estão 

localizadas em Díli, sete são empresas privadas (87,5%) enquanto uma empresa é do tipo 

familiar -12,5%  

Relativamente à idade dos gerentes das empresas produtoras, a idade média é de 46,8 

anos. Em 62,5% (5 empresas) das empresas os gestores têm idade entre trinta e cinco a 

quarenta e nove anos de idade, 25,0% (2 empresas) têm entre cinquenta a sessenta e quatro 

anos de idade e 12,5% (1 empresa) têm mais de sessenta e cinco anos de idade. Estes 

gestores têm na maior parte dos casos (75%) o ensino secundário enquanto 25% tem o 

ensino superior.  

 As empresas analisadas têm na sua maioria já alguns anos de experiência no ramo da 

produção de Tais Timor, embora nenhuma tenha uma idade que permita inferir que 

funcionasse no tempo da ocupação Indonésia. Em termos médios, as empresas já estão 

neste negócio há 7,8 anos, com cinco empresas (62,5%) entre seis a dez anos, uma 

empresa (12,5%) instalou-se entre onze e quinze anos e duas empresas (25,0%) 

instalaram-se há menos de cinco anos. Podemos afirmar que a maioria das empresas 

vivenciou um momento de menor competição de mercado, iniciando as suas actividades 

num período caracterizado pela economia de Timor-Leste ser mais fechada neste sector. 

Nesse período, as empresas não se preocupavam com o impacto da competição 

internacional no mercado interno, devido às restrições às importações que existiam. Ao 

invés, hoje, o ambiente é oposto, onde o acirramento da competição e a globalização 
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exigem posturas diferentes, tanto no âmbito da produção, como nas questões 

administrativas. 

Recursos usados na produção 

Os materiais utilizados por todos os produtores são comprados e incluem o algodão, as 

fibras sintéticas e os tinteiros. O algodão é comprado localmente por 75%  dos produtores 

e é importado por 25%, as fibras sintéticas são todas importadas, os tinteiros de cores são 

67% nacionais e 33% importados, enquanto o mel de cera, as cores de madeira e o bétele 

e badejo são nacionais. 

Os tais são confeccionados com instrumentos tradicionais de tear. A média destes 

instrumentos por empresa é de 5,6 unidades, variando de um mínimo de 3 unidades a um 

máximo de 12 unidades. 

O número total de empregados alocados aos diferentes sectores da empresa (produção, 

vendas, administração, mão de obra e outros serviços) é, em média 9,4 trabalhadores, 6,9 

na produção e 2,5 na administração. Observa-se que o maior contingente de empresas 

(75%) tem um total de empregados entre seis a dez pessoas, que 12,5% das empresas tem 

um total de empregados entre onze a quinze pessoas e 12,5% tem entre desaseis a vinte 

empregados. Por outro lado, identificamos nos mesmos produtores, o número de pessoas 

que estão afectas ao sector da produção, sendo que na grande maioria das empresas (75%) 

o número de pessoas a fazer produção varia entre cinco a nove pessoas, em 12,5% das 

empresas entre uma a quatro pessoas e em 12,5% mais de quinze pessoas. 

A maioria das empresas (62,5%) dão formação às pessoas que trabalham na produção de 

Tais Timor enquanto 37,5% não facultam formação aos seus trabalhadores antes de eles 

iniciarem a produção de Tais Timor. 

Produção e comercialização de Tais  

As empresas produtoras do Tais Timor, todas produzem Tais feto, Salenda e Cachecol,  

todas com excepção de uma produzem Tais Mane e pasta, enquanto 25% produz xaile 

para sofá e mesa e 12,5% acessórios. A Tabela 1 mostra as quantidades médias produzidas 

por empresa e por mês de Tais Timor. 

A venda dos produtos é feita na totalidade para o mercado nacional. Todas as empresas 

vendem ao consumidor final, a empresas privadas, a Instituições governamentais, a 

Instituições de Ensino e Pesquisa e a ONG. As empresas privadas que compram os 

produtos são pequenas, médias e grandes empresas. As empresas não têm marca própria. 

O preço de venda por parte das empresas de produção é fixo para uma empresa (12,5%), 

fixo ou negociado com comprador para outra empresa e nas restantes empresas (75,0%) 
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o preço é negociado com os compradores. Todas as empresas fazem descontos na venda 

do produto em função de uma percentagem do preço. 

 

Tabela 1 – Tipos de produtos, número de empresas e quantidade produzida 

Tipo de produtos 
Empresas 

Quantidade Média por mês Número Percentagem 
Tais Feto 8 100,0 10 
Tais Mane 7 87,5 8 
Salendas 8 100,0 26 
Cachecol 8 100,0 37 
Pasta 7 87,5 21 
Xaile sofá 2 25,0 28 
Xaile mesa 2 25,0 28 
Acessórios 1 12,5 120 
Casacos  0 0,0 0 

 Fonte: Elaboração Própria, 2015 

Relativamente ao rendimento mensal, o resultado da pesquisa indica que 50% das 

empresas têm um rendimento mensal inferior a 500 USD, que 37,5% das empresas um 

rendimento mensal entre 5000 e 1000 USD e somente uma empresa (12,5%) obtém um 

rendimento mensal superior a 1000 USD. 

A estratégia de produção dos têxteis nas empresas produtoras é de 2 tipos: 50% das 

empresas apresentam uma estratégia de produção dos têxteis do tipo “Produção Feita 

Quando Tiver Pedido de Compra Pelos Clientes” e 50% das empresas “Produzir para 

Garantir Quebra de Stock e Produzir Conforme Plano Anual”. Em termos de estratégia 

global, as empresas referiram o aumento da produção e da qualidade (75%), o estudo do 

mercado e dos concorrentes (62,5%), a promoção dos Tais Timor (25%) e o design e 

modelos (12,5%). 

A grande maioria das empresas (75%) não receberam ajudas externas para apoiar a 

produção da sua empresa. Somente duas empresas (25%) receberam ajuda de instituições 

governamentais, ajudas essas monetárias e no valor de 1500 USD e uma empresa da 

USAID no valor de cerca de 20.000 USD para reabilitação do negócio, formação e 

certificação. 

Estratégia, concorrentes, dificuldades e ajudas. 

Para melhorar a sua estratégia de negócio, ficar mais perto dos seus clientes, poder 

apresentar os seus produtos e satisfazer os clientes, todas as empresas, à excepção de uma, 

participam em feiras para promoção dos seus produtos, sendo estas feiras de âmbito 

nacional e referindo não ter participado em feiras internacionais. As empresas fazem 
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também publicidade aos seus produtos na rádio (25%), nos jornais (25%) principalmente 

quando têm visita de membros do governo, na televisão (12,5%) e 25% das empresas 

utilizam banner/panfletos como forma de promoção. 

A maior parte das empresas (87,5%) reconhece a existência de concorrentes no mercado, 

que esses concorrentes têm dimensões variadas (empresas pequenas médias e grandes) e 

que esses concorrentes colocam os problemas, dos quais salientamos: a maior competição 

no mercado via preço e baixa qualidade dos produtos à venda, empresas com 

equipamentos mais modernos e empresas com maior capacidade de produção (Tabela 2).  

Tabela 2 – Problemas colocados pelas empresas concorrentes 

Tipo de problema colocado pelas empresas concorrentes  
Nº empresas 

que referiram 
Maior competição no mercado através do preço e baixa qualidade 5 
Empresas com equipamentos de produção mais modernos 2 
Empresas com maior capacidade de produção 2 
Empresas a fazer cópias ilegais dos produtos 1 
Medo de perder os clientes 1 
Equipamentos insuficientes de produção nas empresas  1 
Empresas com maior capacidade de negociação com outros países 1 
Empresas com maior publicidade nacional e internacional 1 
Os clientes gostarem mais de produtos estrangeiros 1 
Empresas com maior experiência no negócio 1 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 

Relativamente às principais dificuldades das empresas (Tabela 3), salientamos a falta de 

equipamentos modernos, a falta de recursos humanos qualificados na área dos têxtis e a 

falta de matérias-primas no mercado. No que diz respeito às principais ajudas pedidas 

pelos produtores, a palavra governo aparece em muitos dos pedidos (Tabela 4).  

Tabela 3 – Principais dificuldades das empresas 

Tipo de dificuldade  
Nº empresas que 

referiram 
Falta de equipamentos modernos 7 
Falta de recursos humanos qualificados na área dos têxteis 4 
Falta de matérias primas no mercado 4 
Falta de clientes 2 
Falta de atenção do governo 2 
Preço das matérias primas alto 1 
Produção pequena 1 
Meios Financeiros 1 
Preço e venda dos produtos baixos 1 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
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Tabela 4 – Principais ajudas a receber pelas empresas 

Tipo de ajuda  
Nº empresas que 

referiram 
Desenvolver negócio 4 
Desenvolver uma produção com equipamentos modernos 4 
Formação dos recursos humanos com curso de têxteis de Timor 4 
Apoio Financeiro 1 
Formação em administração de negócio  1 
Infraestruturas 1 
Na qualidade de produção 1 
Ajuda no desenvolvimento do mercado dos têxteis 1 
Preço das matérias-primas mais baixas 1 
Promoção dos tais  1 
Criar regulamento de importação 1 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO SECTOR DAS EMPRESAS VENDEDORAS DE TÊXTEIS  

As inquiridas 22 empresas vendedoras dos têxteis Tais Timor estão distribuídas por seis 

distritos: Díli (36,4%), Lospalos (36,4%), Oecusse (13,6%), Baucau (4,5%), Ermera 

(4,5%) e Maliana (4,5%). Numa perspectiva rural-urbana, 36,4% das empresas estão 

localizadas em Díli e 63,6% estão localizadas fora de Díli. 

Dez das empresas identificadas (45,5%) são empresas em grupo, oito empresas (36,4%) 

são familiares, 4 empresas (18,2%) são unipessoais. As empresas unipessoais estão todas 

localizadas em Díli, enquanto fora de Díli só existem empresas familiares ou de grupo. 

Os gerentes das empresas apresentam uma idade média de 36 anos, variando de um 

mínimo de 17 a um máximo de 60 anos. Por classes de idade, 50% dos gerentes pertencem 

à classe >= 35 e <= 49 anos, 320%  são jovens >=17 e <=34 anos, enquanto 18,0% dos 

gerentes são gestores mais experientes entre os 50 e 64 anos.  

Relativamente aos níveis de conhecimento dos gerentes das empresas dos vendedores 

Tais Timor, a maior parte (63,6%) tem o ensino secundário, 18,2% o ensino pré-

secundário, o ensino superior e sem frequência de escola 9,1% cada. A formação superior 

dos gestores está presente somente nas empresas unipessoais localizadas em Díli 

enquanto a não frequência da escola por parte dos gestores está presente nas empresas 

familiares localizadas fora de Díli. Os níveis de conhecimentos destes são muito 

importantes pois vão gerir as suas empresas e ter poder executivo, de planeamento, de 

organização, de direcção (ou motivação) e de controlo da mesma. Para servir a empresa 

e ter sucesso na gestão, o gerente tem que ter um perfil de conhecimentos técnicos, 
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económicos, sociais e jurídicos para poder tomar as decisões adequadas com eficiência e 

eficácia para conduzir as suas empresas perante o mundo moderno e globalizado. 

A idade média das empresas é de 5,5 anos, variando entre um mínimo de 2 e um máximo 

de 15 anos. A distribuição das empresas por classes de anos de actividade mostra-nos que 

68% tem menos de cinco anos de idade no negócio Tais Timor, 27% tem entre seis a dez 

anos enquanto somente uma empresa tem mais de 10 anos. Estes dados são reflexo da 

juventude do país e do recomeço da actividade económica neste sector como em muitos 

outros após a separação da Indonésia depois dos 24 anos de ocupação. 

As empresas inquiridas têm empregados que trabalham nas diversas áreas do negócio, 

finanças, administração, logística e vendas. Em média, cada empresa tem 6 

colaboradores. As empresas localizadas em Díli têm um maior número de colaboradores 

(8) do que as que estão fora de Díli (4) sendo estas diferenças significativas, p-value < 

0,05. O número de colaboradores também varia com o tipo de empresa, as empresas 

unipessoais têm mais colaboradores (8) que as empresas familiares (6) e de grupo, no 

entanto estas diferenças não são significativas (p-value >0,05) (Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Relação do número de colaboradores com a localização e o tipo de 

empresa 
 Número de colaboradores F p-value 
Localização 
Díli 8 7,371 0,013 Fora de Díli 4 
Tipo de Empresa 
Unipessoal 8 

1,563 0,235 Grupo 4 
Familiar 6 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

A distribuição das empresas por classes do total de empregados mostra que 68,2% tem 

<= 4 empregados, 32% tem entre 11 e 25 colaboradores, 22,7% das empresas com > 4 e 

<= 10 colaboradores e 9,1% tem mais de 10 colaboradores. A distribuição dos 

colaboradores por localização das empresas mostra que fora de Díli estão as empresas na 

classe de colaboradores mais baixa e que em Díli estão as empresas com as classes de 

colaboradores mais elevadas, sendo estas diferenças significativas, p-value < 0,05 (Tabela 

6). A distribuição dos colaboradores por tipo de empresa mostras que apesar de a relação 

não ser significativa, as empresas familiares e de grupo tendem a estar nas classes de 

colaboradores mais baixas ao invés das unipessoais que tendem a estar nas mais elevadas. 
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Tabela 6 – Relação das classes de colaboradores com a localização e o tipo de 
empresa 

 Classes Colaboradores (unidades)  
χ2 

 
p-value <=4  >4 e <=10  >10 Total 

 Localização 
Díli 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 17,967 0,000 Fora de Díli 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tipo de Empresa 
Unipessoal 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

5,995 0,200 Grupo 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 
Familiar 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 

No que diz respeito à venda dos produtos aos consumidores, todos os vendedores, em Díli 

ou fora de Díli, dizem que vendem Tais Mane e Tais Feto. Somente 54,5% dos 

vendedores vendem salendas, 75% dos vendedores de Díli e 42,9% dos vendedores fora 

de Díli. Relativamente aos xailes de mesa e às pastas, cerca 22,7% dos vendedores 

vendem, sendo que as empresas fora de Díli não reportam a sua venda. 

As quantidades médias vendidas por semana são 13 unidades para os Tais Mane e Tais 

Feto, 35 unidades de salendas, 40 unidades de xaile para mesa e 32 unidades de pastas. 

Para os Tais Mane, Tais Feto e Salendas as quantidades médias vendidas em Díli são 

superiores às quantidades vendidas fora de Díli, embora essas diferenças não sejam 

significativas (p-value >0,05) (Tabela 7). 

Em termos globais cada empresa vende em média cerca de 62 unidades por mês. Se 

analisarmos a produção pela localização verificamos que as empresas em Díli vendem 

em média 105,8 unidades e as de fora de Díli cerca de 36,5 unidades e que estas diferenças 

são significativas (p-value < 0,05) (Tabela 8). Se analisarmos a produção por tipo de 

empresa, verificamos que as empresas unipessoais têm uma média de produção de 115,7 

unidades por mês com as empresas de grupos de 50,4 unidades por mês e as empresas 

familiares de 48,9 unidades por mês. Estas diferenças são globalmente significativas, 

sendo que o teste de comparação multilateral LSD permite-nos dizer que as vendas entre 

as empresas de grupo e as familiares não são significativamente diferentes (p-

value=0,928) (Tabela 8). As empresas com mais anos de existência vendem maiores 

quantidades (93 a 95 unidades) que as empresas mais recentes, sendo estas diferenças 

globalmente significativas (p-value < 0,05). As empresas cujos gestores têm maiores 

níveis de educação (superior a 129 unidades) apresentam níveis de venda maiores do que 

as empresas sem nenhum nível de educação (20 unidades), sendo estas diferenças 

significativas (p-value < 0,05).  
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Tabela 7 – Produtos vendidos pelas empresas vendedoras por localização 

Tipo de 
produto 

Empresas Vendedoras 
(%) 

Média por vendedor por 
mês (unidades) F p-

value Total  Díli Fora de 
Díli Total Díli Fora de 

Díli 
Tais Mane 100,0 100,0 100,0 12,8 15,8 11,0 2,707 0,116 
Tais Feto 100,0 100,0 100,0 13,3 15,4 12,1 0,945 0,343 
Salenda 54,5 75,0 42,9 34,7 38,3 31,0 0,778 0,398 
Xaile mesa 22,7 62,5 0,0 40 40,2 0,0 * * 
Pasta  22,7 62,5 0,0 32 32,2 0,0 * * 

Fonte: Elaboração Própria, 2015* impossível de calcular 

Tabela 8 – Relação da quantidade de venda total com a localização, o tipo de 
empresa, os anos de funcionamento e os níveis de educação 

 Quantidade média vendida (unidades) F p-value 
Localização 
Díli 105,8 37,992 0,000 Fora de Díli 36,5 
Tipo de Empresa 
Unipessoal 115,8 

5,866 0,010 Grupo 50,4 
Familiar 48,8 
Anos de existência 
<=5 Anos 47,0 

3,576 0,048 >5 e <=10 Anos 93,0 
> 10 Anos 95,0 
Níveis de educação 
Nenhum 20,0 

4,872 0,020 Pré-Secundário e secundário 58,9 
Superior 129,0 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

Cerca de metade das empresas vende menos de 50 unidades por mês, 27,3% vende entre 

50 e 100 unidades e 22,7% mais de 100 unidades. Quando relacionamos a distribuição 

das empresas por classes de venda total e a sua localização, as localizadas em Díli 

pertencem às classes de venda com maiores quantidades e as fora de Díli às classes de 

venda de menores quantidades, sendo estas diferenças significativas (p-value < 0,05). Se 

relacionarmos a distribuição das empresas por classes de venda total com o tipo de 

empresas verificamos que as unipessoais pertencem às classes de venda com maiores 

quantidades e as do tipo grupo ou familiar às classes de venda com menores quantidades, 

sendo estas diferenças quase significativas ( p-value =0,078) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Relação entre as classes de quantidade de venda total e a localização e o 
tipo de empresa 

 Classes de quantidade de venda total (unidades)  
χ2 

 
p-value <=50  >50 e <=100  >100  Total 

 Localização 
Díli 0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 15,518 0,000 Fora de Díli 78,6% 21,4% 0,0% 100,0% 
Tipo de Empresa 
Unipessoal 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

8,390 0,078 Grupo 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
Familiar 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

Os produtos vendidos pelas empresas de comercialização de Tais Timor são comprados 

através de vários canais, desses destacamos os distribuidores referidos por 50% das 

empresas, os representantes referidos por 45,5%, directamente nos fabricantes por 40,9% 

e os revendedores por 31,8% dos vendedores. 

Todas as empresas de comercialização de Tais Timor vendem através de venda directa, 

através de pedido de compra e 54,5% através de outros meios. É de referir que a venda 

on-line ainda não se encontra em funcionamento em nenhuma das empresas. Os principais 

clientes de todas as empresas inquiridas são os consumidores finais, as instituições 

governamentais, as empresas privadas, as instituições de ensino e pesquisa e as ONG. Na 

ordenação dos clientes as empresas ordenaram em primeiro lugar os consumidores finais, 

depois as empresas privadas e as instituições governamentais. É de referir que as 

empresas privadas que compram os Tais Timor são do tipo pequena, média e grande 

empresa. As vendas são feitas na totalidade para o mercado nacional. 

O preço de venda é fixo ou negociado com os compradores em 77% das empresas, é fixo 

para 14% das empresas e 9% das empresas negoceia com os compradores. Todas as 

empresas dizem que fazem desconto na altura da venda e que esse desconto é uma 

percentagem do preço em relação a quantidades das compras em máximo 2% de 

descontos global. 

O rendimento médio mensal das empresas é de 666 USD por empresa. O rendimento 

médio das empresas não varia de forma significativa com a idade das empresas, com a 

localização das empresas, emboras as empresas de Díli tenham um rendimento maior que 

as empresas fora de Díli em <=500 USD; não varia com o tipo de empresa, embora as 

empresas unipessoais tenham um rendimento maior que as empresas por grupo e estas 

maior que as empresas familiares; não varia com o nível de educação dos gestores embora 

o nível de rendimento aumente com o nível de escolaridade. 
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A distribuição das empresas por classes de rendimento mostra-nos que 50% está na classe 

de rendimento mais baixa (<=500 USD), 40,9% na classe de rendimento intermédia (>500 

e <= 1000 USD) e somente 9,1% tem um rendimento maior que 1000 USD. 

As empresas vendedoras não receberam ajuda de empresas privadas e de instituições de 

ensino e pesquisa, somente duas empresas receberam ajuda governamental em valor 

monetário e outras duas empresas receberam ajuda de ONG, uma na forma de ajuda à 

reabilitação e outra de ajuda monetária. 

Todas as empresas participaram em feiras nacionais para aproximar as suas actividades 

de negócio aos consumidores. Todas as empresas fazem promoção dos seus produtos 

através da rádio, televisão, jornais, com excepção do banner (95,5%) e facebook (4,5%).  

A estratégia das empresas vendedoras de Tais Timor passa entre outras coisas por 

aumentar os ponto de venda, procurar clientes permanentes, garantir qualidade do 

produto, promover o marketing, aumentar as vendas e promover o Tais Timor, fazer 

cooperação com empresas da mesma área, capacitar os recursos humanos, produzir mais 

modelos de Tais Timor, estudar o mercado e aumentar a qualidade de serviço no ponto 

de venda. 

As empresas vendedores de Tais Timor inquiridas sentem a concorrência das outras 

empresas do mercado, quer sejam pequenas, médias ou grandes, e os problemas que estas 

empresas concorrentes colocam são de variada ordem tais como publicidade dos produtos 

incluindo online, ter produtos inovadores, ter maior capacidade de produção, ter um 

sistema de atendimento do cliente moderno, fazer promoção mensal dos produtos, ter loja 

ambulante de venda, ter poder de compra das matérias-primas e praticar preços baixos. 

Em termos de dificuldades enumeram: preço de mercado não estável, dificuldades 

financeiras, nas vendas, falta de recursos humanos qualificados nas áreas de vendas e 

negócio, e de infra-estruturas de venda dos Tais Timor, dificuldades na ligação 

internacional, preço das matérias-primas elevado, falta de apoio do governo. 

Para resolver as dificuldades, ultrapassar a concorrência e prosseguir a sua estratégia, as 

empresas vendedoras de Tais Timor formularam um conjunto de pedidos de ajuda em que 

o papel do estado é requerido quase sempre na sua concretização. Destas salientamos: 

regulação do mercado de Tais Timor e do seu preço, promoção dos têxteis a nível nacional 

e internacional, criação de espaços de venda, apoio financeiro às empresas, medidas para 

aumentar a produção, formação de recursos humanos, e formação profissional têxtil. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS QUESTIONÁRIOS DOS CONSUMIDORES 

Os factores que influenciam os consumidores na tomada de decisão de compra são  

culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  

Dos 126 consumidores identificados como compradores dos têxteis Tais Timor estão 

localizados em 13 municípios, com 57% dos consumidores com menos de vinte anos, na 

classe entre vinte e um a quarenta anos de idade são 33,0% e com mais de quarenta anos 

de idade são 10% dos consumidores. A maioria (56%) dos consumidores pertencem ao 

sexo feminino e 44% ao sexo masculino. 

Os níveis de educação dos consumidores são na maioria (62%) o nível secundário, 29% 

o Bacharelato, Licenciatura ou Mestrado, 6% o ensino pós-secundário não superior, 

enquanto os analfabetos e com ensino primário são residuais, 20% e 1%, respectivamente. 

Estes níveis de educação são significativamente diferentes por género (p-value < 0,05), 

verificando-se que as mulheres só têm níveis de educação mais baixos que os homens ao 

nível do ensino superior, já que sem escola e ensino primário são só homens (Tabela 10). 

Relativamente à nacionalidade dos consumidores, 91% são consumidores nacionais 

enquanto 9% são estrangeiros. Os consumidores timorenses são provenientes dos 13 

distritos que compõem o país, com maior incidência para Bobonaro (22,6%), Ermera 

(14,8%) e Baucau (13%). Dos consumidores estrangeiros, 63,7% são portugueses, 27,3% 

australianos e 9,1% são brasileiros. 

Tabela 10 – Relação entre os níveis de educação e o género 
Níveis de educação Feminino Masculino Total χ2 p-value 
Sem escola ou ensino primário 0,0% 100,0% 100,0% 

6,276 0,043 Ensino secundário e pós secundário 52,3% 47,7% 100,0% 
Ensino superior e pósgraduado 67,6% 32,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

O tipo de instituição onde trabalham os consumidores estudados é diversa, 64 % nas 

instituições de ensino e pesquisa, 14% quer nas instituições governamentais quer nas 

empresas privadas, 3% em ONG e 5% em outras instituições. 

O rendimento mensal médio dos consumidores é de 326 USD. A grande maioria (68%) 

está na classe <= 200 USD, 22% na classe 200-400 USD, 4% na classe 500-1000 USD e 

6% na classe > 1000 USD. A relação destas classes de rendimento por nacionalidade é, 

como seria de esperar, diferente e significativa (p-value < 0,05), os consumidores 

timorenses têm menor rendimento que os consumidores estrangeiros.  

Não há diferenças de rendimento por género, sendo a distribuição dos consumidores 

masculinos e femininos por classe de rendimento bastante semelhante, p-value > 0,05. 
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No entanto quando analisamos o rendimento por níveis de educação, existem diferenças 

significativas (p-value < 0,05), os consumidores com maiores níveis de educação têm 

maior rendimento (Tabela 11). A maioria dos consumidores locais tem rendimentos na 

classe <= duzentos dólares (73,9%), enquanto os estrangeiros  têm rendimentos 

superiores a 1000 dólares (72,7%). 

Tabela 11 – Relação entre as classes de rendimento e a nacionalidade 

Nacionalidade 
Classes de rendimento (USD) 

χ2 P-value <= 200 > 200 e 
<= 500 

> 500 e 
<= 1000 > 1000 Total 

Timorense 73,9% 24,3% 1,7% 0,0% 100,0% 110.940 0,000 Estrangeira 0,0% 0,0% 27,3% 72,7% 100,0% 
Fonte: Elaboração Própria, 2015 

 
Tabela 12– Relação entre as classes de rendimento e níveis de educação 

Níveis de educação 
Classes de rendimento (USD) 

χ2 P-
value <= 200 > 200 e 

<= 500 
> 500 e 
<= 1000 > 1000 Total 

Sem escola ou ensino 
primário 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

55,313 0,000 Ensino secundário e 
pós secundário 86,0% 12,8% 1,2% 0,0% 100,0% 

Ensino superior e 
pósgraduado 21,6% 45,9% 10,8% 21,6% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

Os consumidores estudados, na sua grande maioria (98%), declararam que já utilizaram 

Tais Timor durante a sua vida, enquanto os 2% dos consumidores que nunca utilizaram 

Tais Timor são de nacionalidade timorense. As compras na sua grande maioria (87% dos 

consumidores) são feitas em lojas que vendem Tais Timor, enquanto 13% referem que 

compram noutros lugares.  

Os padrões mais referidos pela totalidade dos consumidores são os de Bobonaro (32,5%), 

Oecussi (26,2%) e Lautem (23,0%). A importância relativa dos padrões de cada distrito 

mantém-se com excepção do padrão de Oecussi, referido pela totalidade dos estrangeiros. 

Para estes, para além de Oecussi são referidos os padrões de Relativamente ao local de 

compra dos Tais Timor, 24% dos consumidores afirmam que os compram nas lojas de 

Tais Timor, 23% compram directamente à produção, 15% compram nos pontos de venda 

dos vendedores, mais 15% compram aos vendedores ambulantes, sendo que outros 5% 

compram tanto a vendedores ambulantes como a vendedores nos pontos de venda, e os 

restantes 8% compram nas lojas ambulantes de Tais Timor. 
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Em relação ao tipo de Tais comprado, Tais homem e/ ou Tais mulher, 76% dos 

consumidores dizem comprar Tais homem e 77% referem comprar Tais mulher. A grande 

maioria dos consumidores (98%) refere que a qualidade do Tais Timor é boa, sendo que 

são timorenses os 2% que referem que a qualidade não é boa. Relativamente ao uso de 

Tais Timor, a grande maioria (96%) refere a sua satisfação pelo seu uso e os 4% que não 

a referem são também timorenses.  

A avaliação que os consumidores fazem do preço é bastante positiva, cerca de 88%, 

enquanto 12% não consideram o preço favorável. Destes, 53,3% são timorenses e 46,7% 

são estrangeiros. Os preços pagos pelos consumidores variam de acordo com as classes 

da Tabela 13. A classe 25-30 USD é a que inclui mais consumidores (45%), seguida da 

classe 15-25 USD com 26% dos consumidores, da classe 5-10 USD com 18% e da classe 

10-15 USD com 11% dos consumidores. Os consumidores estrangeiros compram 

produtos mais caros que os timorenses e estas diferenças de padrão no preço pago são 

significativas (p-value < 0,05). Não existem diferenças entre os preços pagos por género 

e por níveis de educação, mas a distribuição, quer dos homens e mulheres, quer dos níveis 

de educação por classes de preço é bastante semelhante (p-value > 0,05).  

Tabela 13 – Relação entre as classes de preços pagos e a nacionalidade 

 Nacionalidade Classes de preços pagos (USD) χ2 P-value 5 a 10 10 a 15 15 a 25 25 a 50 Total 
Timorense 20,0% 12,2% 27,8% 40,0% 100,0% 10,739 0,013 Estrangeira 0,0% 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 
 

Relativamente à opinião dos consumidores por classes de níveis de satisfação em relação 

à qualidade dos Tais Timor, 42% dos consumidores dizem-se muito satisfeitos, 13% algo 

satisfeitos, 35% satisfeitos, 7% e 3% não estão satisfeitos. Quando analisamos estas 

classes de níveis de satisfação por nacionalidade, por género e por rendimento, 

verificamos que os timorenses, que os homens e que os consumidores de rendimento mais 

baixo são mais exigentes em termos de qualidade que os consumidores estrangeiros, que 

as mulheres e que os consumidores de rendimento mais elevado, sendo estas diferenças 

significativas (p-value < 0,05) (Tabela 16). A satisfação pela qualidade dos Tais Timor 

não é afectada pelos níveis de educação (p-value > 0,05). 

 

Os consumidores não estão satisfeitos em relação a qualidade dos Tais Timor em 3% dos 

casos devido à qualidade de Tais Timor não ser boa.   
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Tabela 14 – Relação entre os níveis de satisfação na qualidade com a 
nacionalidade, o género e o rendimento 

 
 

Não 
Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito Satisfeito 

Algo 
Satisfeit

o 

Muito 
Satisfeit

o 
Total χ2 P-

value 

Nacionalidade 
Timorense 3,5% 7,9% 37,7% 9,6% 41,2% 100,0% 15,87

1 
0,00

3 Estrangeira 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 54,5% 100,0% 
Género 

Masculino  7,3% 9,1% 18,2% 10,9% 54,5% 100,0% 16,78
0 

0,00
2 Feminino 0,0% 5,7% 47,1% 14,3% 32,9% 100,0% 

Rendimento (USD) 
<= 200 4,7% 9,4% 42,4% 8,2% 35,3% 100,0% 

23,08
0 

0,02
7 

> 200 e <= 500  0,0% 3,6% 25,0% 14,3% 57,1% 100,0% 
> 500 e <= 
1000  0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

> 1000 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 
Fonte: Elaboração Própria, 2015 

 
Relativamente à utilização dos Tais Timor, a distribuição por classes de satisfação, 42% 

dos consumidores mostram-se muitos satisfeitos, 15% algo satisfeitos, 32% satisfeitos, 

9% pouco satisfeitos e 2% não satisfeitos. Estes níveis de satisfação na utilização variam 

de forma significativa com a nacionalidade e o género (p-value < 0,05), os timorenses e 

os homens apresentam menores níveis de satisfação que os estrangeiros e as mulheres 

(Tabela 15). Por outro lado o rendimento e os níveis de educação não afecta a satisfação 

na utilização dos Tais Timor. 

Os consumidores dos Tais Timor, maioritariamente os nacionais utilizarem Tais Timor 

durante no seu dia a dia (98%).  

Tabela 15 – Relação entre os níveis de satisfação na utilização com a nacionalidade 
e o género 

 
 

Não 
Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito Satisfeito Algo 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito Total χ2 P-
value 

Nacionalidade 
Timorense 2,6% 9,6% 33,3% 11,4% 43,0% 100,0% 10,252 0,036 Estrangeira 0,0% 0,0% 18,2% 45,5% 36,4% 100,0% 

Género 
Masculino  5,5% 12,7% 30,9% 3,6% 47,3% 100,0% 

14,028 0,007 Feminino 0,0% 5,7% 32,9% 22,9% 38,6% 100,0% 

Fonte: Elaboração Própria, 2015 

Em relação à satisfação de adquirir os Tais Timor, 50% dos consumidores estão muito 

satisfeitos, 10% algo satisfeitos, 34% satisfeitos, 4% pouco satisfeitos e 2% não 

satisfeitos. Este padrão de satisfação não é influenciado pela nacionalidade, pelo género, 

pelos níveis de educação e pelo rendimento (p-value > 0,05). 
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Em relação à satisfação obtida pelas cores dos Tais Timor, verificamos que 44% dos 

consumidores estão muito satisfeitos, 17% algo satisfeitos, 34% satisfeitos, 3% pouco 

satisfeitos e 2% não satisfeitos. Este padrão do nível de satisfação pelas cores não é 

afectado pela nacionalidade, género, níveis de educação e rendimento dos consumidores 

(p-value > 0,05). 

Em relação à satisfação na compra dos Tais Timor em comparação com os têxteis de 

outros países, verificamos que 30% dos consumidores estão muito satisfeitos, 14% algo 

satisfeitos, 26% satisfeitos, 7% pouco satisfeito e 23% não satisfeito. Estes níveis de 

satisfação são influenciados significativamente pela nacionalidade, níveis de educação e 

níveis de rendimento: os consumidores timorenses, aqueles com níveis de educação mais 

baixos e os com menores níveis de rendimento são os que apresentam mais baixos níveis 

de satisfação com a compra de Tais Timor quando comparados com a compra de têxteis 

importados (Tabela 16). O género não influencia os níveis de satisfação obtidos na 

compra de Tais Timor em comparação com têxteis importados.  

O padrão do nível de satisfação pelas compra de Tais Timor comparando com têxtil 

importado não é afectado pela nacionalidade, níveis de educação e rendimento dos 

consumidores (p-value > 0,05) como podemos observado na Tabela 16. 

Tabela 16 – Relação entre os níveis de satisfação na compra de Tais Timor em 
comparação com têxteis importados com a nacionalidade, os níveis de 
educação e o rendimento 

 
 

Não 
Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito Satisfeito 

Algo 
Satisfeit

o 

Muito 
Satisfeit

o 
Total χ2 P-

value 

Nacionalidade 
Timorense 24,6% 7,9% 27,2% 8,8% 31,6% 100,0% 26,68

5 
0,00

0 Estrangeira 0,0% 0,0% 18,2% 63,6% 18,2% 100,0% 
Níveis de educação 

Sem escola ou 
ensino primário 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

29,00
3 

0,00
0 

Ensino 
secundário e 
pós secundário 

22,1% 7,0% 25,6% 8,1% 37,2% 100,0% 

Ensino superior 
e pósgraduado 22,2% 2,8% 30,6% 27,8% 16,7% 100,0% 

Rendimento (USD) 
<= 200 18,8% 9,4% 28,2% 9,4% 34,1% 100,0% 

33,94
3 

0,00
1 

> 200 e <= 500  42,9% 3,6% 25,0% 7,1% 21,4% 100,0% 
> 500 e <= 
1000  0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

> 1000 0,0% 0,0% 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 
Fonte: Elaboração Própria, 2015 
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PROPOSTA DE CADEIA DE VALOR PARA OS TAIS TIMOR 

A análise dos resultados relativos aos diferentes intervenientes do mercado de têxteis 

de Tais Timor que foram estudados, conjuntamente com a revisão da literatura 

efectuada permite propor um desenho de cadeia de valor para a actividade económica 

em causa, assente nas seguintes perspectivas de sustentabilidade (promoção do seu 

desenvolvimento de valor sustentável), do cliente (proposta de valor para os clientes), 

interna (melhoria de processos) e estratégica (organização da produção, inovação, 

desenvolvimento de design, novas tecnologias, flexibilidade e criatividade). 

O desenho de cadeia de valor proposto, que se expõe na Figura 1, tem como ponto de 

partida o melhoramento da estrutura que se considera existir actualmente e a visão 

futura sobre a estrutura da actividade, cujo motor interno será o consumo e a 

comunicação entre todos os parceiros intervenientes na criação de valor. tivuturo 

 

Figura 1- Proposta de Desenho da Cadeia de Valor Tais Timor 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2015 

 

O desenho da Cadeia de Valor apresentado assenta nos seguintes pressupostos: 

 Existência de empresas inovadoras em produtos e processos, intensivas em 

I&D&I  (investigação e desenvolvimento e inovação) e com forte liderança e 

suporte tecnológico; 

 A conjugação de três elementos chave: matérias-primas de qualidade, 

talento/criactividade/I&D&I e gestão integrada; 
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 Empresas flexíveis à possibilidade de rápida adaptação à concorrência global, à  

aquisição de novas tecnologias e ao aparecimento de empreendedores conscientes 

e comprometidos com a produção sustentável; 

 Empresas focadas nos consumidores e no mercado e seu  monitoramento através 

de novas tecnologias e em elos da cadeia de valor ao longo do tempo, sobretudo 

no que diz respeito à Distribuição e Comercialização (Vendas) pela sua relevância 

em termos globais; 

 Capacitação e formação dos recursos humanos e mão-de-obra para a oferta de 

produtos de qualidade e diversificada a preços competitivos. 

A justificação para o elo Fibras, Fios e Tecidos encontrar-se ao mesmo nível dos outros 

elos de suporte deve-se ao desejo da estrutura seja dividida pelas tipologias de poder de 

governança de cadeias, sugeridas por Gereffi (1999ª, 1999b) – buyer-driven e producer-

driven – e Gereffi et al (2005) e haver uma nítida separação entre os modelos de negócio 

coordenados pelos grandes compradores e aqueles coordenados pelos produtores. Os 

vectores tecnológicos de mudança propostos assentam em pesquisa e desenvolvimento 

de produtos e processos nos negócios de fabricação de Tais Timor e de estruturas têxteis 

(fibras, fios e tecidos), enquanto os outros elos podem ser coordenados por compradores 

e empresas de marca, cada vez mais intimamente ligados aos consumidores. 

Considerações Finais 
Este estudo é assim um pequeno contributo para ampliar o conhecimento sobre os três 

principais intervenientes do mercado de Tais Timor, através da investigação empírica 

realizada com 8 produtores, 22 vendedores e 126 consumidores. 

O objectivo geral do estudo foi o de caracterizar os Tais Timor na perspectiva dos 

produtores, vendedores e consumidores. Os resultados analisados e discutidos, é possível 

retirar as seguintes conclusões mais relevantes  

- Os produtores são na grande maioria empresas do tipo unipessoal, com actividade de 

negócio e gestores da empresas que ainda estão em jovens com formação de ensino 

secundária e superior; A produção é feita com um misto de matérias-primas importadas 

e nacionais, utiliza teares tradicionais, o número médio de trabalhadores é de cerca de 9, 

trabalhando cerca de 75% na área da produção, as empresas produzem maioritariamente 

os produtos tradicionais - Tais Mane, Tais Feto, Salenda e Cachecol, A venda dos 

produtos é feita na totalidade para o mercado nacional, ao consumidor final; Na promoção 

dos seus produtos as empresas têm participado em feiras nacionais mas estão ausentes de 
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feiras internacionais e têm utilizado meios de divulgação locais como rádio, televisão, 

jornais e panfletos; As dificuldades das empresas estudadas é de salientar a falta de 

equipamentos modernos, a falta de recursos humanos qualificados na área dos têxteis e a 

falta de matérias-primas no mercado para efectuar concorentes no mercado.  

- As empresas de comercialização estudadas estavam localizadas em Díli e fora de Díli, 

o número médio de colaboradores é de cerca de 6, com as empresas em Díli e unipessoais 

a terem quase o dobro dos colaboradores das outras município, os produtos vendidos são 

adquiridos nos distribuidores, representantes,fabricantes e revendedores, os produtos 

vendidos são essencialmente Tais Mane, Tais Feto, Salendas, sendo as quantidades 

vendidas destes produtos pelas empresas de Díli maiores comparando com empresas fora 

de Díli; tal como para as empresas unipessoais, para as empresas com mais anos de 

actividade e com gestores com maior nível de educação na promoção dos seus produtos; 

As empresas têm participado em feiras nacionais mas estão ausentes de feiras 

internacionais e quase todas têm utilizado meios de divulgação locais como rádio, 

televisão, jornais e panfletos; A estratégia das empresas vendedoras de Tais Timor passa 

por aumentar os pontos de venda, procurar clientes permanentes, garantir a qualidade do 

produto, promover o marketing, aumentar as vendas e promover os Tais Timor, fazer 

cooperação com empresas da mesma área, capacitar os seus recursos humanos, produzir 

mais modelos de Tais Timor, estudar o mercado e aumentar a qualidade de serviço no 

ponto de venda;  

- Os consumidores estudados pertencem a todos os distritos de Timor-Leste incluindo os 

consumidores estrangeiros localizado em Díli, A quase totalidade dos consumidores já 

utilizou Tais Timor na sua vida, as compras são feitas em lojas e os padrões mais referidos 

são Bobonaro, Oecusse e Lautem, os consumidores compram de preferência Tais Mane 

e Tais Feto e  consideram que a qualidade dos Tais Timor boa e também o preço favorável, 

comprando os consumidores estrangeiros produtos mais caros que os consumidores 

timorenses. Relativamente aos níveis de satisfação pela qualidade dos Tais Timor, os 

consumidores manifestam níveis elevados de satisfação, sendo que os estrangeiros, as 

mulheres e os consumidores com rendimento maior estão mais satisfeitos do que os 

timorenses, os homens e os consumidores com rendimento menor, respectivamente;  

- Para ultrapassar as limitações nas ajudas pedidas pelos produtores, a palavra governo 

aparece em muitos dos pedidos, dos quais salientamos as ajudas para desenvolver o 

negócio, uma produção com equipamentos modernos e a formação dos recursos humanos 

com um curso na área dos têxteis Tais Timor; Para resolver as dificuldades, ultrapassar a 
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concorrência e prosseguir a sua estratégia as empresas vendedoras de Tais Timor 

formularam um conjunto de pedido de ajudas em que o papel do estado é requerido quase 

sempre na sua concretização das quais salientamos as seguintes: regulação do mercado 

de Tais Timor e do seu preço, promoção dos têxteis a nível nacional e internacional, 

criação de espaços de venda, apoio financeiro às empresas, medidas para aumentar a 

produção, formação de recursos humanos, e formação profissional têxtil; Este sector, 

sendo importante para o futuro do país, requereria uma intervenção integrada, através de 

um estudo de viabilidade para a criação de um Centro Nacional do Tais Timor (CNTT), 

tipo centro de competências, uma associação de produtores, de vendedores de instituições 

públicas e de cooperativas que concentrasse todas as actividades de investigação e 

desenvolvimento nos aspectos de promoção, criação, ensino e produção de Tais Timor. 
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   AGROCONTAS 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS DAS 
PRINCIPAIS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
 

RESUMO 
 

Repensar os caminhos da agricultura no atual contexto global implica 
reconhecer ainda a existência de relevante constrangimento em informação 
contabilística específica do setor agrícola, nomeadamente nas demonstrações 
financeiras obrigatórias como determina o SNC. Contrariando o novo paradigma 
da contabilidade, que agora assenta nos benefícios futuros do negócio, tal 
indisponibilidade de informação contabilística só pode descaracterizar os vários 
setores diversificados que constituem a fileira do agronegócio, pela falta dos 
principais rácios para a gestão das várias atividades, e que são o EBITDA e 
EBIT.  

A informação contabilística harmonizada para a gestão das atividades agrícolas 
tem sido omissa durante décadas, provavelmente baseada no desconhecimento 
da academia em geral e da Associação de Peritos Contabilistas em particular à 
existência dos Ativos Biológicos, Consumíveis e De produção, conforme consta 
no código de contas regulamentado pela Portaria nº 1011/2009, de 9 de 
setembro. Tais Ativos sujeitos cada vez mais a objetos de contratação como 
instrumentos financeiros derivados, tem por base uma natureza biológica 
(animais e plantas vivos) a reconhecer e a mensurar própria, tal como 
determina a norma internacional de contabilidade IAS 41 já regulamentada 
para Portugal desde Janeiro de 2010. 

Porventura um novo desafio pela inovação, desde logo mais adequado às novas 
gerações de estudantes investigadores, esta comunicação tem como objetivo 
divulgar uma tabela com a classificação dos Ativos Biológicos existentes nas 
principais atividades agrícolas em Portugal. 

 
Ofélia Vieira 
Engª Técnica l Contabilista Certificada 
 
 
Palavras-chave: Ativos Biológicos. Contas de Plantas e Animais   
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Baldios como reservatórios de natureza e de tempos idos: por quem e para quem? 
O caso dos baldios do Parque Nacional da Peneda-Gerês  
Ana Luísa Luz - CICS.NOVA – FCSH - Universidade Nova de Lisboa 

 
RESUMO  
Os baldios são terras comunitárias historicamente geridas para pastagem, integradas nos 
sistemas agrícolas de subsistência. Hoje localizam-se sobretudo nas montanhas do norte 
do país. A modernização tecnológica da agricultura, a florestação pelo Estado Novo 
(1938-1968), a emigração nos anos 1950-1960s e o decorrente declínio da actividade 
agrícola criaram uma nova conjuntura económica e social para os baldios. Em 1986 a 
adesão à União Europeia e a submissão à Politica Agrícola Comum reflectiu-se também 
nestes espaços e respectivas instituições.  
Entrevistas semiestruturadas, efectuadas nos trinta baldios existentes no Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, permitiram analisar o tipo de uso e de utilizadores e as estratégias de 
gestão implementadas nos baldios desta região. 
Sobretudo em áreas protegidas e adaptando-se a directivas da UE, o baldio começa a 
assumir um papel relevante na conservação da natureza e do património cultural. Ao 
mesmo tempo o turismo assume-se cada vez mais como uma panaceia para as 
dificuldades do mundo rural. Nos baldios do PNPG, embora o turismo tenha presença e 
os subsídios auxiliem a manutenção dos espaços naturais e culturais, verifica-se que o 
baldio não acede às contrapartidas geradas por essa procura, ainda que as comunidades 
beneficiem dela indirectamente. Até que ponto o turismo constitui uma alternativa eficaz 
à produção agrícola irá depender em grande parte da vontade dos compartes e da 
capacidade negocial dos órgãos gestores dos baldios. 
Palavras-chave: baldios; turismo; propriedade; PAC; PNPG 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho enquadra-se no debate em torno da gestão de recursos comuns, mais 

especificamente dos baldios, terras comunitárias outrora inseridas nos sistemas agrícolas 

de subsistência e que hoje se encontram numa fase de transição. Os baldios localizam-se 

em zonas rurais despovoadas e votadas a isolamento geográfico, acentuado pela escassez 

histórica de vias de comunicação, onde iniciativas que favoreçam o desenvolvimento 

local se tornam fundamentais. Neste estudo focam-se os baldios inseridos no Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), estabelecido maioritariamente em propriedade 

comunitária, onde o turismo tem vindo a ganhar importância. Este artigo propõe a análise 

do processo de apropriação do espaço do Parque (baldios incluídos) por empresas de 

animação turística e do papel do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

neste processo. Por outro lado analisa-se a posição dos compartes, legítimos utilizadores 

e gestores dos baldios, e discute-se o lugar que o regime de propriedade tem ocupado nas 
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relações que se estabelecem entre as comunidades locais, o ICNF e as empresas de 

animação turística ao longo daquele processo de apropriação.  

Na secção introdutória que se segue sumariza-se o quadro conceptual associado aos 

direitos de propriedade, gestão comunitária e capacidade de acção colectiva e apresenta-

se uma breve descrição da história recente dos baldios focando particularmente os 

aspectos que determinaram o actual panorama jurídico e institucional.  

 

1.1 Quadro conceptual: recursos comuns, direitos de propriedade, acção colectiva 

A gestão local e autónoma de recursos por comunidades ou grupos de utilizadores tem 

integrado desde sempre o funcionamento das comunidades humanas em todo o mundo. 

No início do século XIX as terras comunitárias eram uma realidade comum na Europa 

ocidental, variando a sua estrutura consoante a realidade social, económica e ambiental 

em que se encontravam integradas (Iriarte-Goñi, 2002; Bravo & De Moor, 2008; Pemán 

& De Moor, 2013). Em contextos pré-industriais as terras comunitárias assumiam um 

papel central na organização da produção, constituindo um complemento à agricultura e 

a outras actividades económicas (Behar, 1984; Iriarte-Goñi, 2002). Grande parte dos 

sistemas de recursos usados por múltiplos indivíduos pode ser classificada de recursos 

comuns1, isto é, recursos que geram quantidades finitas de unidades de recurso, cujo 

consumo/uso por uma pessoa é subtraída da quantidade disponível para outras (Ostrom, 

1990). A gestão de recursos comuns está dependente da noção de propriedade e de direitos 

de propriedade. De acordo com Bromley (1992), o termo “propriedade” refere-se à 

reivindicação de um fluxo de benefícios, enquanto “direito de propriedade” corresponde 

à reivindicação de um fluxo de benefícios que um órgão superior, geralmente o Estado, 

aceita defender através da atribuição de deveres a quem possa ambicionar ou interferir 

nesse fluxo de benefícios (Bromley, 1992, pp.4). Outras instituições que não o Estado 

podem validar os direitos de propriedade, nomeadamente em situações em que os direitos 

de propriedade derivam do direito consuetudinário, de leis religiosas ou de outros quadros 

normativos (Meinzen-Dick & Knox, 1999; Meinzen-Dick & Di Gregorio, 2004). 

Contudo é de salientar que nem as regras locais nem as estatais detêm poder total em 

determinado contexto, nem operam isoladas umas das outras. Pelo contrário, os direitos 

                                                           
1 Do inglês “common pool resources” 
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de propriedade resultam de uma interacção complexa entre vários tipos de 

enquadramentos legais (Meinzen-Dick & Knox, 1999). 

Os trabalhos desenvolvidos sobre a teoria dos recursos de propriedade comum até às 

décadas de 1970-80 partiram do princípio que “a propriedade de todos é propriedade de 

ninguém”, e que os utilizadores competiriam continuamente por uma parcela maior do 

recurso, em detrimento de si mesmos, do recurso e da sociedade (Ciriacy-Wantrup & 

Bishop, 1975, pp. 1). Estabeleceu-se assim a tendência na literatura económica para 

confundir os conceitos de recurso comum em livre acesso e de recursos comuns 

governados por regimes de propriedade comunitária (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 1975). 

No primeiro caso o uso desconsidera quaisquer regras, não existindo restrições ao acesso 

nem o dever de contribuir para a existência do recurso2 (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 

1975; Ostrom, 1990; Bromley, 1992). Assume-se nestes casos que a probabilidade de 

sobreuso é grande, o que, numa situação limite, conduz à destruição do recurso (Ostrom, 

1990; Hardin, 2009). Pelo contrário, o conceito de propriedade comunitária implica que 

utilizadores potenciais que não sejam membros de um grupo de utilizadores coiguais, 

sejam excluídos. O conceito de propriedade perde o sentido se os proprietários não 

tiverem a capacidade de excluir utilizadores (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 1975).  

No contexto da gestão de recursos naturais, o processo de decisão acerca do uso dos 

recursos e sua regulamentação, resulta da acção colectiva, ou seja, da acção voluntária 

desenvolvida por um grupo para atingir um objectivo comum (Meinzen-Dick & Di 

Gregorio, 2004). Nos regimes de propriedade comunitária a acção colectiva é necessária 

para gerir o recurso, capacidade que sai reforçada pela partilha de direitos de propriedade 

entre os indivíduos da comunidade. Manter os direitos de propriedade adquiridos também 

pode requerer acção colectiva, especialmente no caso de recursos à escala da paisagem e 

onde actores externos desafiam os direitos locais (Meinzen-Dick & Knox, 1999).  

 

1.1.  Os baldios: evolução recente das relações institucionais e situação jurídica 

Em Portugal os baldios estavam associados aos sistemas agrícolas de subsistência. 

Serviam para apascentar o gado, para recolha de mato para as camas dos animais, cujos 

                                                           
2 Em The Logic of Collective Action, Mancur Olson, introduziu o conceito de free-rider. Segundo o autor, este conceito 
traduz o incentivo que um individuo terá para “apanhar boleia” dos esforços dos outros quando o grupo em que está 
inserido se propõe a agir colectivamente para gerar bens para todos. Este perfil de individuo não terá o mesmo incentivo 
em grupos que provêm benefícios apenas aos participantes activos (Olson, 1965). 
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resíduos eram posteriormente usados como fertilizante nas terras e para recolha de lenha, 

madeira, mel e carvão, que complementavam o rendimento familiar. Apesar de se 

constituírem como elementos de subsistência e de bem-estar comunitários, os baldios 

foram perspectivados por vários governos como um entrave ao desenvolvimento do país. 

Como tal, várias iniciativas governativas fizeram alterar o estatuto de baldio como forma 

de propriedade e gestão comunitárias. A iniciativa mais impactante do ponto de vista 

político, social e económico ocorreu entre 1938 e 1968 quando o Estado Novo impôs a 

florestação massiva e a apropriação dos baldios. Esta política, juntamente com a gradual 

inserção da agricultura em relações de mercado, a introdução de novas tecnologias (e.g. 

fertilizantes e adubos químicos) e o fluxo de emigração iniciado nos anos 1950-1960, 

levaram à gradual desarticulação das comunidades rurais com os baldios, quebrando-se a 

relação de dependência até aí estabelecida (Baptista, 2010). Após o 25 de Abril de 1974 

as circunstâncias políticas tornaram-se propícias ao retorno dos baldios às populações. 

Em 1976 foi publicada a primeira Lei dos Baldios (DL nº 39/76) onde constava a 

regulamentação organizativa do baldio que previa Assembleias de Compartes e a eleição 

de um Conselho Directivo e onde se previa um de dois modelos possíveis de gestão: em 

colaboração com o Estado ou em regime de autogestão. Procurando assegurar o apoio do 

Estado previsto na lei para a gestão e reprodução da floresta, a grande maioria das 

Assembleias de Compartes optou pela cogestão (Radich e Baptista, 2005). Contudo esse 

apoio ficou aquém do esperado (Baptista, 2010), o que se reflectiu no estado de abandono 

da floresta, cuja responsabilidade é, muitas vezes, apenas atribuída aos compartes. Desde 

1976 houve várias tentativas de alteração da Lei dos Baldios, pretendendo-se destituir as 

comunidades rurais dos seus direitos de propriedade (Baptista, 2010). Em Março de 2014 

é aprovada a proposta de lei do grupo parlamentar CDS-PP e PSD (com maioria absoluta 

na Assembleia da República) que altera pontos fulcrais que suportavam a gestão 

comunitária. A maior controvérsia gerou-se em torno da alteração do conceito de 

comparte. De acordo com a Lei nº 72/2014 “São compartes todos os cidadãos eleitores, 

inscritos e residentes nas comunidades locais onde se situam os respetivos terrenos 

baldios ou que aí desenvolvam uma atividade agroflorestal ou silvopastoril.” Para além 

de ser um conceito difuso, põe de lado os usos e costumes locais que sempre pautaram a 

definição dos utilizadores dos baldios e que garantiam o direito de exclusão local de 

utilizadores. Além do mais, os limites dos baldios não correspondem aos limites 
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administrativos das freguesias já que foram estipulados de acordo com os usos e 

costumes. Esta lei foi fortemente contestada pelo movimento associativo dos baldios e 

encontra-se hoje em processo de revisão.  

Em paralelo, a criação de áreas protegidas, que em Portugal abrange sobretudo as 

zonas montanhosas onde se encontra a maior área de baldios, tem sido descrita por alguns 

autores como um processo de re-territorialização3 das zonas periféricas por parte do 

Estado, expandindo a sua autoridade como única entidade legítima de gestão ao 

estabelecer normas de acesso e uso (Vaccaro, 2008). Para Vaccaro (2008) a criação de 

áreas protegidas, mais do que um projecto ecológico, é um projecto político, com 

importantes consequências sociais e económicas que envolvem alterações profundas do 

sistema local de propriedade, restabelecendo direitos, legitimidades e jurisdições e que 

implica a inserção de instituições públicas na gestão do território. A recente submissão 

das zonas rurais às políticas europeias será, de acordo com o mesmo autor, a mais recente 

onda de re-territorialização (Vaccaro, 2008). 

 

1.2.  Adesão à Politica Agrícola Comum  

Em 1986 Portugal aderiu à União Europeia (UE) submetendo o seu sector agrícola à 

regulação da Política Agrícola Comum (PAC) que passou a ser, desde então, o principal 

factor de influência no sector agrícola em Portugal. No período 1986-1992 a PAC, com 

o objectivo de garantir a segurança alimentar dos Estados-membros, enfatizou a 

produtividade agrícola dando continuidade à política implementada nos anos 1950’s 

(Pereira et al., 2004). Nos anos 1980s a PAC criara já excedentes de produção, com fortes 

impactos ambientais. No sentido de reduzir a oferta impuseram-se restrições quantitativas 

à produção. Mais tarde, em 1992, pôs-se em prática a regulação artificial dos preços, com 

compensações aos produtores através de pagamentos directos (Parlamento Europeu, 

2016). Em Portugal as maiores vantagens económicas foram entregues aos grandes 

produtores de exploração intensiva, tendo-se mantido a vulnerabilidade económica da 

maioria, os pequenos produtores. Em 2000, a reforma da PAC “Agenda 2000”, que é 

reforçada no Horizonte 2020, pretendia: 

                                                           
3 Territorialização é definida pelo autor como a redefinição pública dos limites territoriais e das normas de acesso aos 
recursos naturais. A re-territorialização é a reorganização estatal de um espaço já dominado, em maior ou menor 
medida, por instituições públicas (Vaccaro, 2008). 
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Criar um enquadramento coeso e sustentável que salvaguarde o futuro das zonas 
rurais, particularmente baseado na sua capacidade para proporcionar uma gama de 
serviços públicos para além da mera produção de géneros alimentícios e na 
capacidade da economia rural para criar novas fontes de rendimento e emprego, 
preservando, ao mesmo tempo, a cultura, o ambiente e o património do espaço rural 
(Parlamento Europeu, 2016).  

Directivas como a supracitada, servem hoje de guião ao Programa de Desenvolvimento 

Rural (PDR) em Portugal para 2014-2020. No PDR os Apoios Zonais (AZ) de Carácter 

Agroambiental (denominados Intervenções Territoriais Integradas - ITI - no programa 

anterior) têm o objectivo de restaurar, valorizar e proteger a biodiversidade no âmbito da 

Rede Natura 2000 e apoiar os agricultores que, “numa lógica de gestão activa, assumam 

compromissos agroambientais em zonas inseridas na Rede Natura 2000 com valores 

naturais específicos” (Portaria 56/2015 de 27 de Fevereiro, artigo 14º).  

As alterações políticas e socioeconómicas referidas até aqui promoveram novos usos 

no baldio e a perda de importância das actividades tradicionais4. Os baldios deixaram de 

prover às economias de cada morador da comunidade, para passarem a estar associados 

ao benefício do conjunto dos compartes, através da geração e posterior gestão de receitas. 

Baptista (2010) refere a existência de três economias actualmente nos baldios: a economia 

rentista associada ao grupo de utilizadores autorizados; as actividades tradicionais que 

suportam as economias individuais dos compartes e a economia associada ao uso livre do 

baldio por parte de várias entidades (Baptista, 2010). Para o autor o controlo do acesso 

livre para fins de animação turística ou actividades de ar livre, e a sua integração na 

economia dos baldios, deverá surgir como parte integrante de uma estratégia para a 

afirmação dos direitos de propriedade e legitimação da propriedade comunitária 

(Baptista, 2010). Outros autores realçaram o potencial papel dos baldios no 

desenvolvimento local, encarados como espaço de oportunidade (Simões e Cristóvão, 

2012; Frazão, 2013). Contudo, a evolução da terra (outrora) agrícola para um espaço de 

consumo pressupõe a adaptação das comunidades locais aos novos usos que vão 

preenchendo os vazios deixados pelo abandono progressivo da agricultura. 

 

 

                                                           
4 Com o termo “actividades tradicionais” referimo-nos a actividades relevantes para as economias individuais dos 
utilizadores do baldio no tempo em que o sistema agrícola de subsistência tinha lugar. Assim, a recolha de mato, de 
lenhas, de madeira, o pastoreio, o fabrico de carvão, de mel, a colheita de recursos para as subsistências da comunidade, 
são aqui consideradas actividades tradicionais. 
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MÉTODOS 

Entre Maio e Outubro de 2015 efectuaram-se entrevistas semiestruturadas a membros 

dos CD nas 30 unidades de baldio, inseridas parcial ou integralmente no território do 

PNPG. Paralelamente efectuaram-se entrevistas semiestruturadas a dois funcionários do 

ICNF, um integrado na ELA3 e um técnico de acompanhamento das equipas de sapadores 

florestais e também comparte num baldio. Entrevistou-se igualmente o presidente da 

Federação Nacional de Baldios, figura de destaque do movimento associativo dos baldios. 

No decurso do trabalho e também em contextos paralelos (e.g. seminários) 

estabeleceram-se conversas informais com compartes e membros do movimento 

associativo dos baldios, a nível nacional e internacional (e.g. Galiza).  

O principal intuito deste artigo prende-se na análise das questões relacionadas com a 

gestão dos baldios do PNPG nos tempos que correm, tendo em atenção os seus vários 

utilizadores. Tratando-se de um Parque nacional são vários os níveis institucionais 

actuantes, tornando este caso particularmente interessante para os objectivos que aqui se 

propõem. O PNPG foi criado em 1971 com fins educativos, turísticos e científicos (DL 

nº 187/71) e abrange 69596 hectares, 22 freguesias, distribuídas por cinco municípios 

incluídos em três distritos: Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (Viana do 

Castelo); Terras de Bouro (Braga); e Montalegre (Vila Real) (ICNF, 2016). De acordo 

com os dados do Recenseamento Geral da População de 2001, a população do Parque 

ronda os 11000 habitantes (ICNB, 2010). Ao longo do século passado esta região perdeu 

muita população, como consequência da emigração, que ali se fez sentir com mais força 

nas décadas de 1960 e 1970 (perdendo 12,4% e 21,6% da população, respectivamente). 

Durante a década de 1990 a tendência negativa manteve-se (perda de 14%), ao contrário 

da tendência nacional e do norte em particular. Em 2001 o sector terciário era já o 

principal sector de actividade (39,3%), verificando-se a perda de importância do sector 

primário (24,9%), que em 1991 era ainda o sector com maior número de empregados 

(52,6%) (ICNB, 2010).  

O PNPG é uma instituição pública inscrita num território que é maioritariamente 

propriedade comunitária (71% baldios; 21,6% área privada e 7,4% mata nacional) e onde 

o turismo é principalmente explorado por entidades privadas. Nas últimas décadas o 

turismo tem vindo a ganhar importância no PNPG, expressando-se no aumento do 

número de visitantes, no crescimento e diversidade das actividades recreativas e turísticas 
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e no alargamento dos promotores de actividades e serviços turísticos (ICNB, 2008). Neste 

trabalho questiona-se a forma como se inserem estas iniciativas no contexto da 

propriedade comunitária e do desenvolvimento local. 

 

 

RESULTADOS 

1. Gestão do baldio 

Nos dias de hoje a gestão dos baldios do PNPG centra-se i) na gestão e recuperação de 

pastagens e de infraestruturas úteis ao pastoreio, inseridas nas medidas agroambientais 

do PDR; ii) na distribuição da área de pastagem de baldio pelos produtores da comunidade 

para acesso aos pagamentos directos da UE; e iii) na gestão da floresta.  

As Intervenções Territoriais Integradas (ITI) foram introduzidas com o PRODER 

2007-20135. Os apoios destinados aos baldios do PNPG visavam a gestão do pastoreio 

em zonas de baldio, cujo financiamento dependia da área do baldio considerada pelo 

Estado como elegível para pastagem. Pressupunha-se a prévia organização dos compartes 

em Assembleia com eleição do Conselho Directivo (CD). No âmbito de cada ITI, foi 

criada uma estrutura de natureza técnica, a Estrutura Local de Apoio6 (ELA), que se 

assumia como um instrumento de apoio ao acompanhamento e gestão desta medida. 

Como previsto no PRODER 2007-2013, ao aceder às ITI os compartes dos baldios do 

PNPG tinham que cumprir alguns compromissos gerais, entre os quais: i) manter a área 

agrícola livre de infestantes arbustivas em toda a área declarada; ii) manter as árvores, os 

muros de pedra posta e outros elementos patrimoniais importantes para a paisagem; iii) 

manter os pontos de água acessíveis à fauna, e iv) manter a vegetação arbórea e arbustiva 

ao longo das linhas de água. As medidas agroambientais no PNPG têm-se concretizado 

sobretudo com a limpeza de matos nas áreas de pastagem (ponto i) e manutenção dos 

elementos patrimoniais considerados no ponto ii). No PDR 2014-2020 o Apoio Zonal 

                                                           
5 Quando foram efectuadas as entrevistas (Maio-Outubro de 2015) as medidas descritas e discutidas com os 
entrevistados referiam-se às do PRODER 2007-2013, dado que as candidaturas ao PDR 2020 ainda não tinham sido 
aprovadas.  
6 De acordo com a Portaria n.º 596-B/2008 de 8 de Julho que regula a aplicação da acção n.º 2.4.1 a Estrutura Local de 
Apoio (ELA) é a estrutura de natureza técnica criada com o objectivo de promover a dinamização e aconselhamento 
técnico das populações alvo da respectiva ITI”. A ELA do PNPG é composta pelas seguintes entidades: Associação 
dos Baldios do PNPG; Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Barrosã; Associação para a Cooperação entre 
Baldios; Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca; Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata 
para Semente de Montalegre; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas. 
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(AZ) do PNPG continua a apoiar a gestão do pastoreio nas áreas de baldio. Contudo, 

medidas nacionais inspiradas no novo regulamento da UE (1307/2013) para os 

pagamentos diretos aos agricultores alteraram a extensão da área elegível para pastagem 

nas zonas de montanha. Neste regulamento é deixado ao critério do Estado-membro a 

adaptação da definição de pastagem permanente às realidades locais. Em Portugal a 

integração destas directrizes resultou na aplicação de um coeficiente de redução da 

elegibilidade de 50% nas áreas de “prados e pastagens permanentes com predominância 

de vegetação arbustiva caracterizadas por prácticas de pastoreio de carácter tradicional 

em zonas de baldio” (Portaria nº 57/2015 de 27 de Fevereiro) e na exclusão total de áreas 

de floresta, zonas queimadas, rochas, água, etc. É de realçar que na prática local de 

pastoreio os animais são deixados no monte livremente durante os meses de verão, 

encontrando pasto não apenas em zonas de vegetação herbácea, mas também em zonas 

de mato, entre pedras e sob coberto florestal, o que corresponde ao pastoreio tradicional 

previsto no regulamento da UE. Adicionalmente, na ausência de terra própria suficiente 

para a produção animal, os produtores utilizam a área do baldio, em hectares, para 

perfazer a área mínima necessária para aceder aos subsídios à produção animal. Assim, a 

redução da área do baldio que é considerada elegível para aceder a subsídios à produção 

animal dificulta por um lado o acesso aos pagamentos directos dos produtores; e, por 

outro, diminui o valor monetário e os benefícios locais (ecológicos e sociais) provenientes 

da implementação das medidas ITI/AZ. A distribuição dos hectares elegíveis como 

pastagem no baldio pelos produtores da comunidade é feita pelo órgão gestor do baldio. 

A distribuição tem em conta o número de produtores e o efectivo animal. Um comparte 

de Montalegre explica as contradições implícitas à definição de áreas elegíveis:  
O IFAP7 diz que foi imposição da comunidade europeia, já tivemos informações 
contraditórias. Fizeram uma visualização fotográfica, viram como é que era o terreno 
e reduziram as zonas de albufeiras, os caminhos, os afloramentos rochosos, ou seja 
se olharmos de cima aqui na nossa serra só se vê rocha, embora nós tenhamos as 
cabras lá todo o ano nessa rocha (…) eles dizem que não tem forrageira, mas pronto, 
está-se a tentar mudar isso, andamos aí na luta porque precisávamos mesmo desses 
hectares para fixar as pessoas aqui. (…). Depois de ser feita essa leitura aplicaram 
uma redução de 50% à área forrageira, só que no nosso caso foi muito mais que isso, 
no Parque temos alguns que tiveram mais que 90%8 de corte da área forrageira. 

                                                           
7 Embora o IFAP seja referido como a instituição por detrás destes procedimentos, de acordo com o ICNF (comunicação 
oral) é o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral que estabelece as medidas, o IFAP apenas fiscaliza. 
8 O impacto do coeficiente de redução em cada baldio dependeu da dimensão da área do baldio com predominância de 
matos e da área de floresta, rocha, água, zonas queimadas, etc.  
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Face à alteração dos critérios de elegibilidade das pastagens os compartes 

mobilizaram-se, com o apoio da Federação Nacional de Baldios, e elaboraram um 

manifesto subscrito por todos os CD e autarquias da zona do PNPG e pelas associações 

que trabalham com os baldios do Parque. De acordo com os compartes, o governo não se 

demoveu e o impacto nas ITI manteve-se. Contudo o governo viu-se obrigado a 

minimizar o impacto que a redução nas áreas elegíveis para pagamentos directos teria 

sobre os produtores, reduzindo para isso a área mínima obrigatória por animal.  

A maioria dos baldios do Parque recorre a empresas contratadas localmente para 

efectuar as limpezas das pastagens previstas nas ITI/AZ. O valor anualmente entregue 

aos compartes garante a mão-de-obra. Sobrando, o montante é empregue na gestão do 

baldio, aquisição de equipamento (e.g. tractor; carro para vigia do baldio) e muitas vezes 

em benefício da aldeia, como se verifica no discurso do presidente da Junta de Freguesia 

(JF) e da Mesa da Assembleia de Compartes de um baldio da zona de Montalegre: 
Nós temos a tal ITI e temos uma verba. Se nós conseguirmos fazer o trabalho com 
os sapadores é dinheiro que estamos a poupar, ou então tentar negociar com a 
empresa que for fazer [as limpezas das áreas de pastagem] e esse dinheiro aplicamos 
na limpeza de estradões, ou recuperação dos tanques dos pontos de água para as 
vacas beberem, imagine, se há um telhado de uma igreja que está a precisar (…) Ou 
mesmo uma infraestrutura que seja necessária na aldeia, por exemplo, tínhamos aqui 
um rego que estava a causar muitos problemas à aldeia e [entre] a Junta e o baldio 
chegámos a acordo e fizemos a obra. 

Em 1999 o governo fomentou a criação de equipas de sapadores florestais a nível 

nacional como forma de contribuir para a prevenção de incêndios. Por incentivo do ICNF 

na altura, muitos baldios do PNPG têm hoje a seu cargo equipas de sapadores florestais9. 

Segundo o ICNF existem no Parque cerca de 12 a 13 equipas de sapadores associadas a 

baldios (ICNF, comunicação oral, 2015). As equipas são formadas por cinco pessoas, 

homens ou mulheres, preferencialmente oriundas da região onde virão a trabalhar. Em 

alguns casos a equipa é partilhada por um grupo de dois ou três baldios de uma mesma 

freguesia. Nem todos os baldios quiseram na altura aderir ao programa, verificando-se, 

casos de empréstimo de serviços entre baldios. Em alguns baldios os compartes recorrem 

à mão-de-obra dos sapadores para efectuar as limpezas das pastagens. Hoje as opiniões 

dos compartes dividem-se relativamente à relevância destas equipas: 

                                                           
9 Estas equipas foram formadas no âmbito do Programa de Sapadores Florestais que surgiu em 1999 e concretizado 
com o Decreto-Lei n.º 179/99, de 21 de maio. A constituição de equipas teve especial incidência nos espaços florestais 
privados (a maioria dos espaços florestais do país) e nas áreas baldias. Distribuem-se por todo o país, estando mais 
concentradas na zona norte e centro em concordância com a distribuição das manchas florestais (ICNF, 2016). 
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Fazem um trabalho excepcional, trabalho que (…) as pessoas à primeira vista não 
vêem mas depois quando chega a altura da verdade… olhe, os incêndios reduziram 
70 a 80%, fazem as limpezas (…) se for preciso no período (…) em que é permitido 
fazem alguma queimada para depois no verão não termos esses incêndios que por aí 
se vêem, e quando há um incêndio, porque há sempre (…), são os primeiros a actuar. 
(…) Acho que foi das melhores coisinhas (…), aí sim, o Parque trabalhou (Comparte 
da zona de Montalegre) 

 Por outro lado, um comparte de outro baldio do concelho de Montalegre argumenta: 
A equipa também, em termos de trabalho, não era muito visível, e depois nós 
acabávamos com o dinheiro das ITI. O que íamos buscar em termos de trabalho não 
nos compensava, nós com pouco dinheiro fazíamos o mesmo trabalho. E depois é 
preciso manter a carrinha [dos sapadores, cedida pelo Estado] 

As equipas são também usadas em outros trabalhos relevantes para a freguesia, como 

a limpeza de caminhos e de estradas, em algumas obras da aldeia, isto quando o trabalho 

florestal não requer o seu tempo integral: 
Se não fossem as equipas de sapadores as freguesias estava tudo ao abandono, nesses 
caminhos que andam por aí, porque ninguém limpa nada (…). Tudo o que é estradas, 
até nas próprias povoações (…), nós fazemos tudo, fazemos limpeza de canos e das 
estradas. (Presidente da JF e do CD de um baldio da zona de Arcos de Valdevez) 

Ao fim de um ano, pagar o salário e restantes custos associados a cinco pessoas (e.g. 

segurança social) e aos equipamentos (e.g. manutenção da viatura, combustível) só é 

possível com o montante que os compartes conseguirem fazer sobrar das ITI ou com a 

venda de madeira, ou nalguns casos com o apoio das autarquias. 
Hoje o Estado não nos dá dinheiro [suficiente] para podermos [fazer] sobreviver os 
sapadores. Os Conselhos Directivos não conseguem arranjar dinheiro para pagar. 
Nós ainda damos uma certa quantia, mas é preciso andarmos aí de volta de algumas 
instituições, a Câmara ou outras instituições para podermos sustentar essas pessoas. 
A questão é que são 5 pessoas que andam a trabalhar, se um dia acabar são logo 5 
empregos que vão ao ar. (Comparte da zona de Montalegre) 

Ainda assim, a importância da criação local de postos de trabalho nestas equipas é 

realçada. No período crítico de incêndios os sapadores dedicam-se prioritariamente ao 

“serviço público”, ou seja, à prevenção ou combate a incêndios, deixando de estar 

disponíveis para os trabalhos do baldio. Assim, o ICNF contribui com uma verba anual 

para cada uma das equipas de sapadores, sendo os restantes encargos cobertos pelos 

baldios. O PNPG, através do então ICNB, participava igualmente no pagamento das 

equipas, contribuição que cessou em 2013 com a criação do ICNF e extinção do ICNB10. 

                                                           
10 O ICNF foi criado através da fusão de duas instituições: a Autoridade Florestal Nacional e o Instituto de Conservação 
da Natureza e Biodiversidade (ICNB) através do Despacho n.º 16143/2013. 
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A gestão da floresta para produção11 limita-se à gestão da regeneração natural do 

pinheiro bravo. Da receita conseguida com a venda de madeira nos baldios em cogestão, 

40% é entregue ao Estado (ICNF)12. Contudo, os compartes resumem a actuação do ICNF 

na floresta à selecção de árvores para abate e negociação da respectiva venda. Ainda 

assim, verificam-se alguns casos de plantações em que o ICNF ou outras entidades 

fornecem as árvores e o baldio custeia a plantação:  
Fizemos plantação de à volta de 10000 árvores, uma plantação de carvalhos em 
colaboração com a Quercus (…) fizemos mais duas plantações, uma à volta de 
4000 árvores, também carvalhos, cedros, também com a Quercus, e depois nossa 
mesmo foi com a ajuda do engenheiro X (…) que nos arranjou aí bastantes 
árvores [também autóctones], tudo à nossa custa essa plantação (Comparte do 
concelho de Terras-do-Bouro) 

As plantações efectuadas nos baldios do PNPG são em regra com espécies autóctones, 

sem intuito de criar rendimento. O investimento na floresta de produção não é incentivado 

pelo ICNF. Por outro lado, o receio dos fogos e a expectativa da partilha da receita com 

o Estado, considerada desadequada face à ausência do ICNF na gestão florestal, tem 

conduzido à falta de interesse dos compartes em investir na floresta de produção.  

 

2. O turismo e a trama institucional e jurídica: ICNF, PAC e compartes  

O PNPG é hoje um dos destinos turísticos mais procurados em Portugal, procura que 

tem vindo a aumentar (ICNB, 2008) acompanhando o aumento da importância do turismo 

em espaços rurais e de natureza. Neste âmbito, as directivas europeias e políticas 

nacionais consideram relevante a recuperação do património cultural local como 

“elemento caracterizadores da paisagem”. Assim, estruturas como casas de abrigo de 

pastor, parques e troncos de maneio, mariolas, pontos de abeberamento para a fauna, 

vedações, percursos de pastoreio, fojo do lobo, cilha dos ursos, poios e currais, têm sido 

recuperadas recorrendo aos investimentos não produtivos associados aos pagamentos 

agroambientais (PRODER 2007-2013). Uma vez que cerca de 70% do Parque 

corresponde a área comunitária, a paisagem que os visitantes procuram corresponde, em 

grande parte, às pastagens comunitárias, geridas localmente pelas comunidades ao longo 

                                                           
11 Designa-se por floresta de produção os povoamentos de pinheiro-bravo plantados para produção de madeira, por 
oposição à floresta de conservação, composta por espécies autóctones, e plantada sem objectivo de comercialização. 
12 Segundo o ICNF (comunicação oral), embora a lei preveja a entrega de 40% das receitas da madeira ao Estado apenas 
nos povoamentos plantados pelo Estado nos baldios em cogestão, na prática verifica-se que se assume os 40% para 
todos os povoamentos florestais, independentemente da sua origem, existentes nos baldios em cogestão no território 
do Parque, uma vez que o ICNF assume encargos em todos eles (e.g. sapadores). 
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de séculos. Assim, também acções como queimadas, incorporação de estrumes no solo 

do monte através do pastoreio, corte de árvores, recolha de mato e perseguições ao lobo, 

contam entre os factores que modelaram a paisagem hoje valorizada.  

Quando no Parque nos deslocamos entre aldeias está-se constantemente rodeado de 

montanhas, de montes e de vales. Sem se dar conta entra-se e sai-se de diferentes baldios. 

Ao contrário dos limites entre baldios, que não se impõem ao transeunte, na mata pública 

o uso abusivo ou o excesso de carros ou pessoas é expressamente controlado. Aqui não é 

apenas evidente a passagem de um limite de propriedade, como a abordagem dos 

funcionários do ICNF é contundente obrigando ao pagamento de uma taxa de passagem. 

Salvo iniciativas excepcionais de pouca monta e projectos ainda não implementados, não 

se verifica nos compartes a mobilização para controlar e beneficiar economicamente do 

acesso e uso dos baldios por empresas de animação turística ou organismos estatais. Na 

perspectiva dos compartes, a paisagem como recurso para contemplação parece estar 

associada a um bem de livre acesso, não quantificável. As pessoas podem e devem entrar, 

caminhar e desfrutar, desde que não estraguem. Já os recursos que nela se produzem, as 

madeiras, o pasto, os matos, tudo isso tem dono, é da comunidade, e o seu uso deve ser 

controlado e gerido. Esta posição está patente no discurso de um comparte da zona de 

Arcos de Valdevez: 
Não [cobramos], a associativa de caça e pesca não [paga], e também há muitas por 
aí que fazem trilhos e que andam aí constantemente e que também não pagam nada. 
Nunca optámos por isso (…) repara que os baldios também ganham com isso, e acho 
que se calhar afastávamos as pessoas, estás a perceber? (…) Alguém está a ganhar 
dinheiro, mas pronto (…) o baldio nunca cobrou nada a ninguém, mantemos tudo 
limpinho, tudo o que é trilhos, tudo, e sei que andam aí pessoas a ganhar dinheiro, a 
fazer aí os guias (…). É lógico [que ganhamos com a presença dos visitantes] são os 
cafés, para tudo. O que faz funcionar uma coisa faz funcionar a outra, as coisas 
encostadas funcionam, se não há encosto nada funciona. Passam lá, investem, gastam 
nos cafés, dormem na Peneda muitas vezes, lá no hotel (…). 

A economia do baldio é posta em segundo plano em prol das economias individuais 

daqueles que criaram condições para tirar proveito da presença dos visitantes (e.g. donos 

de cafés, restaurantes, pensões). Taxar a visitação poderá beneficiar a economia do baldio, 

mas, na perspectiva dos compartes, pode pôr em causa as iniciativas individuais. 

A falta de motivação dos compartes para gerir o acesso livre de visitantes aos baldios 

abre espaço para um número considerável de empresas privadas de animação turística 

(e.g. BTT, desportos náuticos, percursos pedestres). Esta coexistência despoleta contudo 

algum criticismo localmente: 
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Não, quanto a isso [uso do baldio] nós não proibimos. Só às vezes temos um 
bocadinho de [preocupações], é que há muito pessoal que agarra nas moto-quatro e 
nas motas e metem-se aí pelos caminhos acima e às vezes andam para aí a fazer 
buracos” (Comparte da zona de Arcos de Valdevez)  

Já chamei várias vezes à atenção da [nome da empresa], porque eles lá nos crossings 
com a bicicleta que eles têm, a gente nota às vezes que os caminhos estão todos 
escavacados, todos estragados” (Comparte da zona do Gerês)  

Passeios de cavalo, jeep e mota são igualmente referidos pelos compartes como sendo 

organizados pelas empresas de animação sem preocupação aparente em cuidar dos 

recursos, maioritariamente mantidos pelos compartes. Tratando-se de um Parque 

Nacional, o Plano de Ordenamento (PO) estabelece outra camada de regras que limita os 

usos dentro da área protegida. Contudo, subjacentes ao PO estão os objectivos 

estabelecidos para a criação do Parque, que não assentam necessariamente nos usos e 

costumes das populações que usam e gerem os baldios13. Não obstante, é principalmente 

sobre estas populações que as consequências de um uso desadequado recaem, como se 

verifica no caso dos percursos e caminhos. As autarquias, através da organização de 

eventos, também tiram partido dos baldios (e.g. feira do gado organizada pela JF de 

Cabana Maior). Igualmente, o Parque, através do ICNF, no que respeita à visitação, tem 

assumido posições que transgridem o limite da propriedade comunitária. Em seguida 

descrevem-se exemplos que ilustram a relação entre o ICNF e os baldios: 

O parque de campismo de Travanca, no concelho de Arcos de Valdevez foi construído 

nos anos 80 numa zona onde está instalada uma casa florestal dos tempos da florestação 

pelo Estado Novo. O Estado assumiu que se tratava de terreno público, embora o terreno 

integrasse o baldio de Cabana Maior. Ao ser confrontado pela JF, que na altura geria o 

baldio, o Estado não aceitou o regime de propriedade. O caso foi para tribunal e a JF 

ganhou o processo. Actualmente o parque de campismo encontra-se em funcionamento e 

não paga qualquer renda ou indemnização ao baldio. Segundo o presidente da JF na altura: 
Nunca os obrigámos a pagar nada, nós quisemos foi clarificar a situação (…) Aquilo 
não dá para pagar os salários ao pessoal. Chegou-se à conclusão que não era justo, 
ou tinha que o parque deixar de funcionar, ou tínhamos que deixar o parque funcionar 
e ter a possibilidade de conseguir um posto de trabalho ou dois, temporário, para 
alguém da freguesia. 

A forma como os compartes reclamaram os seus direitos, sem incorrer em acções que 

lesassem a actividade do parque de campismo, acabou por garantir aos habitantes alguns 

                                                           
13 Embora exista uma fase de consulta às populações locais, o PO não se guia primordialmente pelos usos e costumes 
dessas populações. 
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postos de trabalho. Hoje o parque de campismo é gerido pela ARDAL14, uma junção de 

várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Verifica-se 

que de facto existem cinco ou seis pessoas da região15 empregadas na recepção, na gestão 

da limpeza e na logística do local. O parque encontra-se aberto apenas de Junho a 

Setembro, restringindo-se a oferta de trabalho a esse período. Este tipo de negociação, 

que obrigou à reivindicação dos compartes, teve um papel importante na gestão 

colaborativa entre compartes e ICNF de um espaço reclamado pelas duas instituições. 

Um outro caso que ilustra as relações institucionais e jurídicas entre o ICNF e os 

baldios refere-se às casas florestais16, uma questão comum a todos os baldios florestados 

pelo Estado a nível nacional. Enquanto o Estado, responsável pela sua construção, 

defende que as casas são propriedade pública, os compartes contestam a posse estatal. 

Alguns juristas defendem que as casas, estando em terreno baldio, são dos compartes, e 

instam à sua ocupação (Bica, comunicação oral nas I Jornadas conjuntas em territórios 

comunitários, 2016). A indefinição dos direitos de propriedade gera discórdia e tem 

conduzido à degradação desse património, por falta de uso e impossibilidade de reversão 

da situação. Esta insatisfação é manifestada pelos compartes: 
Não nos facilitam nada. Mesmo as casas florestais, um património que está 
delapidado, onde tudo roubam. Tudo o que é pedras, rios, não se importam, [mas] se 
a gente tomar conta daquilo [da casa florestal], ou a JF ou os baldios, não podemos. 
Portanto está tudo ao deus dará, está tudo sem rei nem roque (…) as casas florestais 
deviam ser para a freguesia, para os Conselhos Directivos. Eu já pedi a nossa que era 
para os sapadores, que era para a zona de caça, que era para o Conselho Directivo, 
mas não tivemos resposta (…), já há anos (Comparte da zona de Arcos de Valdevez) 

Existem, contudo, casas fora do PNPG a ser usadas por associações que pagam uma 

renda ao Estado (comunicação oral, I Jornadas Conjuntas em Territórios Comunitários). 

Noutros casos, menos frequentes, as casas estão a ser usadas pela população: na Gavieira, 

a casa é hoje a sede da JF e em Paredes do Rio estabeleceu-se uma casa de pernoita para 

visitantes. Numa destas freguesias existem outras dez casas florestais ao abandono, umas 

das quais foi vendida a um particular mas, segundo o presidente da JF e do CD do baldio, 

                                                           
14 Curiosamente, no mês de Junho do ano corrente, o parque de campismo abriu sob a gestão da JF de Cabana Maior, 
do CD dos baldios de Cabana Maior e da ARDAL. Este poderá vir a ser um exemplo de parceria entre instituições com 
benefícios para a gestão colaborativa entre os vários actores do território do Parque 
15 Em 2015 a dificuldade de recrutar pessoal localmente levou à contratação de pessoas do Porto para a recepção. 
16 As casas florestais foram construídas na altura da florestação pelo Estado Novo (1938-1968). Serviam para habitação 
dos guardas florestais que fiscalizavam os trabalhos de florestação e os usos do monte, prevenindo usos que pudessem 
pôr em causa os objectivos do Estado. 
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“não está vendida porque ninguém consegue registar, a casa é [assumida como sendo] do 

Estado mas o espaço é da freguesia”. 

O último caso que se apresenta para ilustrar a relação institucional entre o baldio e o 

ICNF refere-se à criação das Portas do Parque17, conceito criado e implementado em 

2004 para promover o contacto entre o visitante e a instituição (Parque/ICNF). Nestas 

zonas geram-se receitas, com a venda de lembranças, mapas e acesso a actividades, que 

revertem a favor da entidade que gere a porta (e.g. ICNF, Câmara Municipal). Algumas 

destas portas estão localizadas em baldios, onde os compartes vêem o acesso e usufruto 

da paisagem como direitos não taxáveis. Não obstante, num destes casos os compartes 

reivindicaram uma parte da taxa paga pelos visitantes que agora reverte para o baldio. Diz 

o presidente da JF e também do CD do baldio: “este território é nosso, isto está tudo na 

área do baldio”, justificando a iniciativa. A taxa cobrada garante ao visitante o acesso ao 

Parque e uma visita guiada por funcionários da Câmara às imediações, que inclui o castelo 

e os espigueiros da aldeia. Adicionalmente os compartes têm investido na melhoria dos 

trilhos. A organização e reivindicação dos compartes garantiu-lhes não só o acesso a uma 

parte dos benefícios económicos proporcionados pela iniciativa do ICNF e autarquia, mas 

também o controlo das entradas no baldio.  

Ao longo dos meses de trabalho de campo, que envolveu a passagem por muitas 

aldeias, constatou-se a existência de várias associações criadas pelos moradores, mesmo 

nas povoações mais isoladas. Surgiram por diferentes razões: nuns casos por facilitar o 

acesso a financiamentos (e.g. recuperação do património edificado) noutros, recorrendo 

às palavras de um comparte do concelho de Ponte da Barca, “com a extinção das 

freguesias, a saída das JF e etc., achámos que devia haver alguém que defendesse os 

interesses das pessoas”, ao referir-se à associação de moradores da sua aldeia. Estas 

associações, independentemente do que motivou a sua formação, mantêm-se a funcionar, 

a maioria com o objectivo de preservar os valores naturais e culturais locais e de contribuir 

para o bem-estar da comunidade. Diz um comparte da zona de Montalegre: 
Temos aí uma associação (…) para o desenvolvimento daqui da aldeia e [para] 
manter as tradições, Fazemos a matança do porco, o trilho do medronheiro, plantação 
dos currais na serra (…), muitas actividades. 

                                                           
17 As Portas do PNPG foram criadas com o objectivo de proporcionar a recepção, a informação, a retenção e a condução 
orientada dos visitantes no Parque. Foram concebidas para ser os centros privilegiados na informação e enquadramento 
dos visitantes, na oferta de actividades e programas de visita específicos e também na educação e sensibilização 
ambiental do público em geral. As Portas estão estrategicamente localizadas na periferia do Parque, nas suas principais 
entradas, e são estruturas importantes para o ordenamento e gestão do fluxo de visitantes (ADERE, 2016). 



Atas  Proceedings    |    2529

 Turismo Rural, Economia e Meio Ambiente  P14

17 
 

Talvez por uma tradição de trabalho colectivo, talvez por o isolamento a isso obrigar, 

o facto é que se verifica no PNPG uma tendência para a associação como estratégia para 

alcançar determinados fins, impossíveis de atingir isoladamente. Embora hoje existam 

entidades formadas pela parceria entre diferentes instituições (e.g. ARDAL) que 

fomentam a colaboração entre diferentes actores, promovendo uma actuação localizada 

mas abrangente, parece existir um hiato entre a acção destas instituições e a das 

associações baseadas nas aldeias. A inclusão destas associações naquelas parcerias 

poderá servir de alavanca à integração dos compartes nas iniciativas de dinamização dos 

espaços comuns. Por outro lado, constatou-se em algumas aldeias a aproximação das 

gerações mais jovens a cargos de direcção nas instituições gestoras dos baldios. Assim, a 

capacidade que falta aos mais velhos para integrar os novos usos na gestão do baldio, 

poderá ser encontrada nestes jovens e nestas associações. Esta mudança geracional poderá 

potenciar outro tipo de relacionamento e sinergias com os restantes actores do PNPG, de 

que são exemplo as empresas de animação turística e as próprias instituições estatais.  

 

 

DISCUSSÃO  

Pelo que foi dito até aqui podem avançar-se alguns aspectos da gestão actual dos 

baldios com potencial influência sobre o tecido económico-social da região. A criação de 

emprego está associada às equipas de sapadores. Adicionalmente, para as limpezas das 

pastagens, recorre-se, sempre que possível, a empresas sedeadas na região, fomentando o 

tecido empresarial local. Numa outra vertente, o baldio18 como suporte da produção 

animal permite: i) o acesso aos pagamentos directos da PAC a produtores sem terra ou 

com terrenos com área insuficiente, garantindo-lhes a possibilidade de manterem a sua 

unidade de produção; e ii) a instalação de jovens agricultores pertencentes à comunidade. 

Como outrora, o baldio assume um papel fundamental como suporte da produção animal 

de membros da comunidade, embora actualmente estes não sejam a maioria. Por outro 

lado, medidas como as ITI/AZ, que permitem o uso do montante remanescente da limpeza 

da pastagem em benefício da aldeia e freguesia, constituem mais um benefício para as 

comunidades locais. Sobretudo perante o orçamento reduzido das autarquias. Iniciativas 

como as ITI/AZ contribuíram também para reactivar o trabalho colectivo, ao exigir que, 

                                                           
18 A área dos baldios do PNPG varia à volta de 600 e 6000 hectares, numa média de 3300 hectares 
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comunidades ainda não organizadas em Assembleia e CD, constituíssem a sua instituição 

gestora como condição para terem acesso a estas medidas. A partir daí, toda e qualquer 

decisão associada ao baldio seria tomada pela Assembleia de Compartes e posta em 

prática pelo CD.  

O crescente trabalho burocrático associado aos baldios, derivado também da gradual 

integração destes territórios nos programas de financiamento, tem levado à formação de 

associações que fornecem apoio informativo e administrativo aos órgãos de gestão dos 

baldios. A decrescente capacidade do ICNF em garantir o apoio necessário aos 

proprietários inseridos no PNPG é indissociável desta questão. De qualquer modo, a 

presença destas associações hoje instaladas na região, tem um papel importante na criação 

de postos de trabalho. Por outro lado, ao fornecerem um serviço de proximidade aos 

compartes, contribuem para a melhoria do funcionamento do sistema de subsídios, 

facilitando a adesão às medidas disponíveis19. 

No que diz respeito à inclusão do turismo nas actividades do baldio, verifica-se a 

integração dos agricultores/compartes nas estratégias de gestão da paisagem propostas 

pela UE, que têm implícita a ideia de espaço de consumo. Contudo no que diz respeito às 

iniciativas locais, a ideia de uma paisagem rentável não foi ainda apropriada pela 

generalidade dos compartes. Associada a esta questão poderá estar também a alteração 

relativamente recente da função do baldio na comunidade, de provedor da economia de 

cada morador para gerador de receitas em benefício do grupo. Como se viu, as iniciativas 

dos indivíduos da comunidade para tirar partido do turismo são priorizadas em detrimento 

da ideia de provento a reverter para o baldio como instituição, apontando para a 

persistência da ideia do monte como provedor das economias individuais dos moradores. 

Não obstante, constatou-se a existência de iniciativas dos compartes que buscam já a 

colaboração com os restantes actores no sentido de tirar partido da conjuntura criada, para 

benefício do baldio (e.g. receita da Porta do Parque a reverter também para o baldio). Nas 

comunidades do PNPG o tempo é de transição e, não assumindo os compartes um papel 

activo no controlo e gestão dos novos usos dos baldios, o número de empresas de 

animação turística que acedem aos baldios vai crescendo e o usufruto dos recursos (do 

                                                           
19 Poderia questionar-se a lógica ou a validade de um sistema que se apoia em percursos burocráticos tortuosos que 
tornam imprescindível o recurso aos serviços prestados por estas associações. Contudo este trabalho foca-se apenas na 
forma como os órgãos de gestão dos baldios se organizam para gerir a realidade que lhes é apresentada e a forma como 
o sistema que se cria à volta destas interacções contribui (ou não) para o desenvolvimento local. 
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Parque e do baldio) vai sendo privatizado em benefício sobretudo de actores externos. 

Neste processo há dois intervenientes que beneficiam directamente: i) a empresa que 

desenvolve a sua actividade; e ii) o ICNF que concretiza, por delegação de funções, uma 

das medidas que se propôs cumprir no Parque, a de “manter um plano de visitação que 

cumpra fins culturais, educativos e recreativos”, e que recebe a taxa de licença requerida 

à empresa. Contudo não se verifica a participação activa do ICNF ou das empresas na 

manutenção do baldio, que recai maioritariamente sobre os compartes.  

O Parque/INCF é visto pelos intervenientes externos como a autoridade máxima sobre 

o território, e a sua conivência, e das autarquias, no perdurar dessa situação, parece estar 

a contribuir para a continuação do domínio daquela(s) instituição(s) sobre os baldios. 

Situações como a manutenção da tutela das casas florestais ou a demarcação de portas de 

acesso ao Parque em pleno baldio pelo ICNF parecem ser indissociáveis desse status quo 

instituído e integrado pela generalidade da sociedade civil que assume o território do 

Parque como propriedade pública. Paralelamente, a incapacidade ou falta de vontade ou 

de autorreconhecimento de legitimidade, das populações em se organizarem para 

controlar o acesso livre das actividades turísticas e de lazer em seu benefício, vem reforçar 

aquela situação. A evolução da situação de livre acesso ao baldio, para além de pôr em 

risco a manutenção dos recursos usados, ao não definir regras de uso (Ciriacy-Wantrup, 

1975; Ostrom, 1990; Bromley, 1992), tenderá a comprometer a própria propriedade 

comunitária (Vaccaro, 2008; Baptista, 2010).  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A submissão do sector agrícola à PAC sujeitou a paisagem rural às directivas da 

política europeia. Embora hoje se verifique o envolvimento das populações locais na 

manutenção da paisagem numa lógica de gestão activa, através de esquemas de subsídios, 

essa gestão atende à ideia de paisagem defendida pela PAC, pelo Parque Nacional, e 

procurada pelos visitantes.  

As comunidades do PNPG são hoje uma população escassa e envelhecida que assiste 

a alterações profundas num sistema de que foi parte integrante mas do qual vem sendo 

apartada. Ampliar a capacidade de negociação e poder reivindicativo dos compartes num 

ambiente institucional complexo como é o PNPG, parece ser fundamental para a defesa 

da propriedade comunitária. Relativamente a estas questões verificam-se hoje duas 
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tendências que poderão vir a ter um papel chave para a prossecução dessa mobilização: 

i) verifica-se ainda, em muitos baldios do PNPG, a existência de uma ligação forte dos 

compartes ao monte e laços sociais importantes nas comunidades, que se confirma nas 

inúmeras associações que se vêm criando nas várias aldeias do PNPG e na participação 

dos jovens nos órgãos de gestão em alguns baldios; e ii) o movimento associativo dos 

baldios apresenta hoje uma dinâmica que se tem evidenciado nas lutas mais recentes, 

como a contestação à nova Lei dos Baldios e ao recente corte nas áreas elegíveis para 

pastagem. O movimento tem servido de plataforma para a discussão e reclamação dos 

direitos dos compartes, o que pode ser um apoio instrumental na afirmação dos compartes 

do PNPG.  
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Resumo 

A preocupação com a conservação da natureza, a minimização de impactes negativos no 
ambiente e o aumento de benefícios para as comunidades locais são, cada vez mais, 
preocupações comuns a várias tipologias de turismo. Na perspetiva do consumidor, 
estas preocupações traduzem-se no enriquecimento de experiências pessoais e da 
consciência ambiental, através da interpretação do património e de uma educação 
inclusiva, tanto de turistas como dos recursos humanos ligados à prestação do serviço 
turístico.  
A presente comunicação tem como objetivo o delineamento de um programa de viagem 
no território definido pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano 
Estratégico de Promoção Turística do Vale do Côa e Alto Douro, que cumpra os 
princípios gerais do Ecoturismo, tanto na perspetiva dos consumidores, como dos 
prestadores dos serviços turísticos envolvidos.  
Em termos metodológicos procedeu-se à inventariação dos recursos turísticos e 
infraestruturas de suporte existentes no território em análise, de forma a conhecer a sua 
imagem identitária e percecionar a sua competitividade, capacidade de diferenciação e 
atração. Para o efeito procedeu-se à recolha de informação através de análise 
documental, observação direta e um inquérito por questionário dirigido a 
estabelecimentos de alojamento e restauração para identificação de parceiros-chave e 
implementação do pacote ecoturístico. 
Como resultado, foi construído um pacote ecoturístico referente a uma viagem 
programada de média duração (12 dias), com oferta de um conjunto de bens, atracões e 
serviços (alojamento, restauração e transportes), organizados na perspetiva de uma 
viagem de experiências. Para efeito de conceção do modelo de negócio a implementar e 
avaliação da respetiva viabilidade económico-financeira recorreu-se à metodologia 
“Business Model Canvas”, descrevendo-se como a empresa em causa pretende criar e 
entregar valor aos seus clientes e gerar riqueza. 
 
  
Palavras-chave: Ecoturismo, Viagem Organizada, Vale do Côa, Alto Douro 
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1. Introdução 

As “viagens verdes" - estão para ficar. A constatação de uma procura turística 

internacional para a prática de um turismo responsável, ativo na preservação e 

conservação da natureza e na proteção das paisagens, promovendo junto dos turistas e 

dos players desta atividade a educação e a sensibilização ambiental, o respeito pela 

cultura e valores das populações locais, dá um significante contributo para a redução de 

assimetrias no desenvolvimento de territórios e de destinos mais recuados, valorizando-

os ao promover a sua sustentabilidade ambiental, económica e social (CREST, 2016). 

A captação desta procura turística e sua concretização em valor económico pela via do 

Ecoturismo pode ser um contributo para mitigar o despovoamento e o aumento do 

envelhecimento da população residente, qualificando o território, fixando e promovendo 

o bem-estar de quem lá vive. 

Este artigo tem como objetivo apresentar um programa de experiências de viagem no 

território definido pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano Estratégico 

de Promoção Turística do Vale do Côa e Alto Douro, englobando os municípios de 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Trancoso, Pinhel, Almeida e Sabugal. 

Para esta abordagem foram seguidos os princípios básicos do Ecoturismo numa 

perspetiva integradora das valências, recursos e atributos existentes no território 

escolhido, quer estejam em áreas protegidas ou em outras com valores naturais 

significativos, ou ainda, onde outros recursos e atrações de índole cultural e do 

património material e imaterial possam ser considerados em função da sua maior ou 

menor atratividade, para uma prática de Ecoturismo determinada por uma visão 

holística. 

Em termos metodológicos procedeu-se à inventariação dos recursos turísticos e 

infraestruturas de suporte existentes no território em análise, de forma a conhecer a sua 

imagem identitária e percecionar a sua capacidade de diferenciação e de atração.  

Para o efeito procedeu-se à recolha de informação através de análise documental, 

observação direta e um inquérito por questionário dirigido a estabelecimentos de 

alojamento, identificou-se a restauração e a animação turística, procedendo-se deste 

modo à identificação dos parceiros-chave necessários ao compósito do pacote 

ecoturístico  
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Para a sua implementação enquadrou-se metodologicamente a operacionalização da 

oferta turística a criar, o desenvolvimento de um modelo de negócios com um plano de 

ação de marketing e uma estimativa de resultados operacionais. 

É neste âmbito que se desenvolve a proposta de operação turística organizada em forma 

de um pacote de viagem de Ecoturismo, o qual pretende responder a uma necessidade 

de melhoria da oferta internacional de uma agência de viagens e, ao mesmo tempo, 

preencher uma lacuna na oferta turística nacional, em particular na região/destino 

escolhida.  

Destinada a dar resposta às vivências e preocupações de setores de sociedades 

culturalmente mais exigentes, como alternativa ao turismo massificado onde os 

problemas de sustentabilidade carecem de premente solução, a implementação deste 

pacote de viagem de ecoturismo, pelo efeito multiplicador e transversal que a atividade 

turística induz na economia e nas sociedades onde se desenvolve, em particular nestes 

espaços rurais e naturais, constitui um elemento que contribui para o seu 

desenvolvimento (SIMÕES, 2003).  

Pela vertente empresarial que promoverá esta oferta turística, procura-se o 

reposicionamento da empresa alargando o seu portefólio de viagens e experiências de 

lazer ativo, com a escolha de uma região que permita um contacto muito próximo com 

um meio ambiente preservado e singular, com muitos recursos naturais e culturais, onde 

se verifica ser possível levar a cabo atividades de Ecoturismo, diferenciando-se com 

uma oferta moderna, de reduzida carga turística, direcionada a mercados externos. 

Neste contexto estruturou-se o artigo em 3 partes. Na primeira parte procede-se à 

caraterização da região escolhida e dos seus recursos turísticos; na segunda descreve-se 

uma proposta do pacote turístico de média duração em viagem organizada e o seu 

planeamento operacional diário, com a descrição do programa, detalhes e outras 

informações; na terceira parte apresenta-se o modelo de negócios que, de um modo 

simples, possa dar corpo à estratégia de implementação da proposta ecoturística aqui 

apresentada e analisar a sua viabilidade económico-financeira; em jeito de conclusão, o 

artigo termina com algumas considerações sobre a temática tratada. 
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2. A região do Vale do Côa e Alto Douro 

A região escolhida engloba os municípios de Mogadouro, Torre de Moncorvo, Freixo 

de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, 

Trancoso, Pinhel, Almeida e Sabugal. É um território vasto e disperso na zona raiana, 

com elevados índices de decréscimo demográfico, onde se assiste a uma renaturalização 

pelo regresso da vida silvestre ao que foram outrora áreas agrícolas agora abandonadas.  

Enquadramento geográfico 

A região, orientada no sentido do eixo Norte-Sul, estende-se das terras transmontanas 

do Nordeste de Portugal até às de Riba Côa, entre a margem direita do Rio Côa e a 

margem esquerda do Rio Águeda. Localiza-se na zona raiana da Beira Interior Norte, 

estabelecendo ligações de interdependência com o Douro Superior, a Norte, a Serra da 

Estrela, a Sul, bem como com o território espanhol da região de Salamanca (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização da região/destino 

É uma região de altitude, com um mosaico orográfico distintivo nas nuances do seu 

relevo, de cariz climático predominantemente mediterrânico, com influências 

continentais, de Verões quentes e secos e Invernos frios. As grandes amplitudes 

térmicas e fraca pluviosidade tornam a região uma das mais secas do país, influenciando 

o território na fertilidade dos solos e na ocorrência de vegetação. As suas paisagens 

revelam marcadamente a ocupação agrícola ao longo da história, em parcelas cultivadas 

divididas por muretes de pedra, com a presença de olivais, amendoeiras e vinha em 

maior ou menor extensão, nas zonas de planalto ou nos espaços das serranias.                      
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Análise dos recursos turísticos da região/destino  

Para o desenvolvimento da proposta procurou-se a informação mais importante sobre os 

recursos turísticos dos 10 municípios da região, tendo em conta as suas potencialidades 

para a realização de atividades turísticas, enumerando quais os recursos, atributos e 

particularidades que podem conferir identidade própria ao território. A riqueza dos 

recursos endógenos naturais identificados e o extraordinário património cultural e 

histórico edificado, o seu acervo imaterial de tradições seculares e o fato de serem 

territórios recuados, mais afastados do chamado turismo de massas, foram fatores 

essenciais para a escolha desta região. 

Desde logo os espaços naturais protegidos e as paisagens, incluindo as humanizadas, o 

património cultural material e imaterial com os monumentos históricos e a arquitetura 

vernacular rural, o artesanato, as tradições locais, feiras e romarias, a gastronomia, os 

vinhos e os produtos da terra, os equipamentos de lazer e culturais como museus ou 

centros de interpretação e ainda, pelo contato pessoal com as pessoas nos locais 

observando-se aspetos da arte de bem receber. Com o mesmo propósito, quantificou-se 

e procurou-se conhecer a especialização da oferta de animação turística, as valências 

dos alojamentos e a qualificação da restauração existente e as respetivas acessibilidades. 

Por outro lado, a existência de áreas naturais classificadas tão próximas (Figura 2), 

permite uma articulação muito funcional do produto turístico a desenvolver. É o caso da 

Zona de Proteção Especial (ZPE) do Vale do Côa, zona classificada que integra a Rede 

Natura 2000 (Rede Comunitária de Áreas Protegidas), devido à existência das aves 

rupícolas ameaçadas; a Faia Brava, única reserva privada para a conservação da 

natureza em Portugal, inserida dentro da ZPE do Vale do Côa; o Parque Natural do 

Douro Internacional, zona geograficamente alargada com a ZPE do Douro Internacional 

e Vale do Águeda, com o seu estatuto de sítio de elevado grau de proteção ambiental. 

Todas estas zonas protegidas relevam qualitativamente a articulação que se pretende e o 

tipo de experiências que se quer oferecer no pacote turístico, pelo que foram um 

importante fator para a escolha desta região como destino turístico.  

Também o turismo cultural ligado à arqueologia, a partir do Parque Arqueológico do 

Vale do Côa, que partilha uma grande parte dos seus 20 mil hectares com a ZPE do 

Vale do Côa, potencia a diversificação turística de âmbito cultural que se inclui no 

pacote de viagem. 
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                                                 Fonte: Google Earth 
Figura 2- ZPE do Vale do Côa, ZPE do Douro internacional e Vale do Águeda, Parque Natural 
do Douro Internacional, localização de algumas das atividades previstas no pacote ecoturístico 

 
Alojamento e parceiros para a oferta turística  

Os requisitos adotados para a escolha dos parceiros de alojamento basearam-se, no 

essencial, na verificação de existência de boas práticas ambientais, na sua localização 

geográfica, face à riqueza do património natural e cultural e na facilidade de acesso. 

Procurou-se conhecer os alojamentos que melhor se encontrem posicionados 

relativamente ao itinerário do pacote de viagem proposto, nas suas diversas tipologias e 

categorias, a sua oferta de refeições e qual o “estado da arte” no que respeita à 

consciencialização e sensibilização para a sua pegada ecológica, isto é, sobre o  modo 

como o empreendimento de alojamento encara a sua envolvência ambiental, levando a 

que a verificação e o reconhecimento de boas práticas nas questões ambientais 

pudessem representar um acréscimo de valor à proposta do pacote ecoturístico. 

Escolhidos os locais de pernoita face ao itinerário procedeu-se ao contacto para envio de 

email, com questões elaboradas em forma questionário, cujas respostas foram obtidas, 

quer por preenchimento e envio pelos próprios estabelecimentos, quer por deslocação a 

alguns dos alojamentos onde se recolheu a informação necessária. Para a elaboração do 

questionário seguiu-se, com adaptações, o questionário relativo ao “inquérito ao 

alojamento sobre boas práticas ambientais” (Turismo de Portugal, 2008). 

Pelas respostas obtidas avaliámos o posicionamento ambiental dos alojamentos, tendo 

sido escolhidos os que apresentavam uma preocupação efetiva sobre a questão 

ambiental, revelando uma postura ética sobre a questão da conservação da natureza e 
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sobre o turismo responsável, ainda com margem de progressão para uma maior 

envolvência nestas matérias. 

No caso de outros parceiros, para as áreas da animação turística, os critérios de escolha 

levaram em conta o reconhecimento da atividade de Turismo de Natureza (TN) 

certificada pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas), tanto pela 

qualidade percebida da sua oferta de animação, como pelo conhecimento pessoal dos 

guias interpretes, que são parceiros elegidos e que são referidos no planeamento da 

proposta de viagem organizada. Assim, recorreu-se a empresas de animação turística 

locais especializadas em algumas das atividades que são propostas. 

Sobre a oferta de restauração a escolha recaiu não apenas pela sua localização no 

itinerário proposto, mas igualmente pelo conhecimento pessoal, observação direta e 

recomendação de outros parceiros do trade.  Privilegiaram-se restaurantes com 

utilização de produtos endógenos da gastronomia tradicional portuguesa. 

 

3. Proposta do Pacote Ecoturístico 

No delineamento do programa de viagem são cumpridos os princípios gerais do 

Ecoturismo (TIES - The International Ecotourism Society, 2015) propondo-se ainda 

uma diversificação da atividade turística a ocorrer em zonas cultural e paisagisticamente 

modificadas, não ficando limitada a ambientes naturais relativamente não perturbados, 

para uma prática de Ecoturismo determinada por uma visão holística sobre o território, 

assumindo-se esta prática de ecoturismo como um princípio ou uma forma de encarar o 

turismo (CUNHA, 2013).  

Para o efeito acedeu-se à regulamentação e legislação vigente em Portugal sobre este 

tipo de atividade económica, enquadraram-se metodologicamente as dimensões, os 

parâmetros e as fontes que permitem diagnosticar e inventariar os componentes dos 

recursos turísticos da região/destino escolhida, a sua atratividade e os atributos da sua 

territorialidade.  

Com esta linha metodológica propõe-se um programa de ecoturismo em viagem 

organizada, de média duração - 12 dias/11 noites, a realizar nos meses de Primavera, 

Verão e Outono (Quadro 1). 
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Quadro 1- Planeamento Operacional do Pacote Ecoturístico 

D
ia

 
It

in
er

ár
io

 Dia 1- LIS 
A1, A23, N233-316 
km-3h.30 m-TER 

Dia 2 
Sabugal-Almeida 

 (Pela A25 saída 32) N324-50 km- 1h - QUA 

Dia 3 
Almeida-Pinhel  

N 340, N324-60 km- 1h30m - QUI 

M
an

hã
 

Receção e Transfere 
para Sabugal 

Visita a Sortelha, (Aldeia Histórica) é uma das mais belas e 
antigas vilas portuguesas, Interpretação Património Cultural. 
A visita pelas ruas e vielas do aglomerado, enclausuradas por 
um anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro castelo do 
séc. XIII, possibilita o recuar aos séculos passados. Opcional -
Oficina Entrelaços Bracejo. 

Caminhada 1ª parte da etapa 7 Oeste.GR do Vale do Côa. 
Interpretação do património e educação ambiental: Benefícios 
da conservação do Lobo-Visita a um fojo antigo, chamado 
Curral de Lobos, antiga armadilha em pedra de forma circular 
destinada a capturar lobos quando este ainda era uma espécie 
perseguida legalmente. 

 Almoço livre  Restaurante D. Sancha-Sortelha Almoço volante (fornecido pela Rotas e Raízes). 

Ta
rd

e 

Fim de tarde no  
Sabugal Centro 
Histórico Castelo do 
Sabugal 

Visita a Almeida - Estrela do Interior” (Aldeia Histórica) 
Interpretação Património histórico e militar 
Património Classificado: Muralhas da Praça 
 de Almeida. 

Continuação da caminhada. 2ª parte da etapa 7 oeste Valverde 
- Quinta Nova (GRVC) - Interpretação do património 
cultural: Ponte Romana das Cinco Vilas via romana que 
ligava Mérida a Astorga em Espanha. 

Ja
nt

ar
 Restaurante Robalo 

Briefing no jantar. 
Hotel Fortaleza Restaurante O Petisco da Quinta da Cheinha -Valbom Pinhel 

D
or

m
id

a Hospedaria Robalo- 
Sabugal 

Hotel Fortaleza de Almeida 4*- Almeida Encostas do Côa - TER - Largo da Igreja, 
Quinta Nova – Pinhel 6400-552 Pinhel 

N
oi

te
 Livre Livre Livre  

 

D
ia

 
It

in
er

ár
io

 Dia 4 
Pinhel -Cidadelhe 25km 

Cidadelhe -Algodres M602 16 km  
Algodres-Fig. Castelo Rodrigo- N332 15km-Castelo Rodrigo - SEX 

Dia 5 
Castelo Rodrigo-Freixo Espada à Cinta 

N221-45 km- 45 m - SAB 

M
an

hã
 Caminhada na Faia Brava. 

Percurso pedestre marcado, incluído na Grande Rota do Vale do Côa que 
atravessa a Reserva da Faia. Interpretação do património natural e educação 
ambiental. Descobrir a fauna e flora existentes. 

Caminhada Circular Percurso Almofala - Sto. André das Arribas. 
Interpretação do património e educação ambiental. Património 
arqueológico (esculturas zoomórficas proto-históricas, castro de 
Santo André das Arribas, ruínas da capela de Santo André).  

 Almoço leve, fornecido pela Faia Brava. Restaurante - O Lagar, Escalhão 

Ta
rd

e Continuação na Reserva da Faia Brava:  
Observação da avifauna Interpretação e educação ambiental Rewilding Europe 
/Faia Brava 

Visita ao Museu da Casa da Freguesia de Escalhão. 
alberga uma coleção de objetos do quotidiano do viver rural  
na Beira Alta.  

Ja
nt

ar
 Restaurante Arco-íris- Figueira de Castelo Rodrigo Restaurante Cinta’Douro- Freixo de Espada À Cinta. 

D
or

m
id

a 

Casa da Amendoeira -TER Castelo Rodrigo Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 
Freixo de Espada À Cinta. 

N
oi

te
 Visita a Castelo Rodrigo (aldeia histórica) Visita a Freixo de Espada À Cinta (centro histórico) 
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D
ia

 
It

in
er

ár
io

 Dia 6  
Freixo Espada à Cinta - Ribeira do Mosteiro- Freixo Espada à Cinta 

N221 - 47 km 54 m - DOM 
 

Dia 7  
Freixo Espada à Cinta-Bruçó(Mogadouro)-Torre de Moncorvo 

N221-N220- 76 km 1h 20m - SEG 

M
an

hã
 

Interpretação do património natural, cultural e educação ambiental - 
Caminhada no PNDI -Vale Ribeira do Mosteiro/Calçada de Alpajares. 
Ponto de partida e chegada: foz da ribeira do Mosteiro. Geologia, 
Arqueologia. Flora e Fauna, Património cultural - moinhos de água 
abandonados, pombais, parcelas agrícolas mediterrâneas 

Cruzeiro paisagístico pelo rio Douro internacional. Entre dois parques 
Naturais, Douro Internacional e Arribes del Douro, Praia da Congida  

 Almoço volante do parque do Penedo Durão Restaurante da Praia da Congida 

Ta
rd

e 

Visita ao miradouro do Penedo Durão., no PNDI. A melhor estratégia de 
observação neste local consiste em prospetar as escarpas e as zonas 
envolventes. Visita ao Museu da Seda em Freixo, instalado num edifício do 
séc. XV (antiga Casa da Cadeia), modernizado e adaptado aos novos 
tempos. Espaço expositivo da seda, preparado especialmente para o efeito, 
onde se explica todo o ciclo do bicho-da-seda, desde o óvulo até à eclosão 
da borboleta. 

Após almoço saída para o PNDI para visitar o Miradouro do 
Carrascalinho. Visita à aldeia de Brucó -Mogadouro. 
Continuação para Torre de Moncorvo pela Serra de Reboredo e visita 
ao centro histórico de Torre de Moncorvo. 

Ja
nt

ar
 Restaurante Cinta D’Ouro - Freixo de Espada À Cinta Restaurante O Lagar - Rua do Hospital Velho, 16 | Torres de 

Moncorvo  

D
or

m
id

a 

Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 
Freixo de Espada À Cinta 

Quinta das Aveleiras -Agroturismo-Torre de Moncorvo 

N
oi

te
 

Atividade noturna em Martim Tirado Observação estrelar  Livre 

 
 

D
ia

 
It

in
er

ár
io

 Dia 8 
Torre Moncorvo-V. N Foz Côa-Murça do Douro 

N 220, IP2- 60 km 42m - TER 

Dia 9 
Murça do Douro - V. N. Foz Côa-Murça do Douro 

30 km 20 m - QUA 

M
an

hã
 

Saída para o Pocinho, manhã de passeio de barco no rio Douro 
Pocinho/Barca d’Alva/Pocinho: entre a Barragem do Pocinho e a localidade 
de Barca d’Alva onde termina o Douro navegável e começa o Douro 
Internacional. 
 

Visita ao Museu do Côa - A Arte Rupestre é a mais antiga memória 
gráfica da Humanidade. A energia criativa, a sua antiguidade e a 
inegável qualidade artística da arte Paleolítica do Côa consubstanciam 
a sua importância em termos de património e o título de maior sítio de 
arte Paleolítica de ar livre do mundo. 

 Almoço Restaurante o Apeadeiro- Vila Nova de Foz Côa Restaurante do Museu do Côa 

Ta
rd

e 

Visita Quinta Vínica - Ervamoira 
Museu de Sítio de Ervamoira  
Parceiro Douro Total (Mário Ferreira) 

Visita guiada às Gravuras de Penascosa Este sítio encontra-se numa 
grande praia fluvial na margem direita do rio Côa e num monte sobre 
o rio em cuja encosta se encontram dispersas 36 rochas gravadas, 30 
delas com motivos paleolíticos, sendo visitáveis cinco rochas. 

Ja
nt

ar
 Petiscaria Preguiça - Quinta Chão do Ribeiro - Mós do Douro V. Nova de 

Foz Côa 
Restaurante O Bruiço - V. Nova de Foz Côa 

D
or

m
id

a Bairro do Casal- Turismo de Aldeia, Murça do Douro Bairro do Casal -Turismo de Aldeia, Murça do Douro 

N
oi

te
 Livre Livre 
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Este programa poderá eventualmente ser reduzido na sua duração, quando a procura é 

de menor intensidade ou para o público mais jovem que possui uma maior apetência 

para viagens com menos dias. Neste caso a opção seria redimensionar para short breaks 

de 3 a 4 dias, com menor número de locais de visitação e de oferta de atividades, mas 

privilegiando o itinerário pelas áreas classificadas com interpretação do património 

ambiental. 

A proposta de pacote ecoturístico na região escolhida vem ao encontro do desejo de 

reposicionamento pretendido pela agência de viagens, apresentando-se uma oferta 

diferenciadora, com um novo produto e para um novo segmento de mercado, ampliando 

deste modo o seu catálogo de viagens e experiências de lazer ativo direcionado a 

mercados externos.  

 

4. Modelo de negócio  

Para dar corpo à estratégia de implementação da proposta ecoturística apresentada, 

procurou-se um modelo de negócios que descreva o modo como se pretende criar valor 

para o cliente e gerar riqueza, modelo a ser enquadrado com a restante estrutura 

existente na agência de viagens, mas exclusivo no sentido em que é uma área nova na 

oferta turística da empresa. Para o efeito recorreu-se à metodologia “Business Model 

Canvas” (Osterwalder, 2010), ilustrado no quadro 2, como ferramenta de apoio à 

D
ia

 
It

in
er

ár
io

 Dia 10 
Murça do Douro -Marialva (Meda)-Trancoso IP2 -56 km 40 m - 

QUI 

Dia 11 
Trancoso-LIS ou OPO 

IP2, A25, A23, A1- 
390 km 4h 30m - SEX 

Dia 12 
LIS ou OPO 
40 m-SAB 

M
an

hã
 Visita ao Castelo de Marialva-Marialva (Aldeia Histórica) revela 

uma das relíquias vivas da ancestralidade portuguesa. Rumo a Sul, 
em direção a Moreira de Rei e das suas curiosas formações 
graníticas. 

Visita à Feira Mercado semanal em 
Trancoso 
Após visita ao mercado semanal 
tradicional saída para LIS ou OPO. 

Partida com transfere para o aeroporto e 
despedida do guia. 

 Almoço- Restaurante São Marcos - Trancoso Almoço livre em viagem.  

Ta
rd

e 

Visita a Trancoso - Localizado no topo de um planalto, de onde se 
avista um vasto território entre a serra da Estrela e o vale do Douro, 
Trancoso desenvolveu-se em torno do seu castelo milenar. Trancoso 
encontra-se ainda hoje rodeada de muralhas, com um belo castelo 
medieval a coroar um majestoso conjunto fortificado 
Final da tarde com sessão de yoga ou spa. 

Continuação do transfere. 
Visita geral livre ou Lisboa ou Porto. 

 

Ja
nt

ar
 Restaurante Quinta da Cerca no Hotel Livre  

D
or

m
id

a Hotel Turismo de Trancoso 4* Lisboa: Hotel Inspira Santa Marta 4* 
(Certificado ISO 14001) – 
Porto: Hotel Internacional 3* 

 

N
oi

te
 Livre  Livre  
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m
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 Livre  Livre  
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definição do modelo de negócio. Este modelo de negócio ficará complementado com 

um plano de ação e de investimento em marketing e uma avaliação de viabilidade 

económico-financeira do pacote de viagem.  

Quadro 2 - Modelo Canvas 

 

a) Segmentos de Clientes  

i) Viajante-alvo 

São considerados os seguintes mercados: Alemanha, Holanda, Reino Unido e França, 

Países da Escandinávia, USA. Os grupos etários definidos são: entre 30 e 50 anos; mais 

de 50 anos; famílias; homens e mulheres, individuais e em grupos. Consideram-se 

pessoas de nível cultural elevado e poder de compra médio-alto. A sua forma de viver é 

coerente com a sua forma de viajar. São pessoas informadas sobre a questão da 

sustentabilidade, têm preocupações e ética ambiental. Seguem prescrições e 

recomendações de amigos e familiares que são importantes nas suas decisões de 

compra. 

ii) Agências de viagem especializadas  

Como potenciais clientes são considerados as agências de viagens que operam nos 

mercados emissores já referidos para o ecoturismo e que são especializadas no 

segmento dos viajantes acima identificado.  

b) Proposta de valor  

A proposta de valor de Ecoturismo surge como solução alternativa a um turismo 

massificado, para uma prática turística muito menos intrusiva e destinada a viajantes 
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oriundos sobretudo de mercados emissores mais maduros. As tendências internacionais 

revelam que cada vez mais os turistas exigem turismo ecológico. Segundo a UNEP-

United Nations Environment Programme (2012), mais de um terço dos viajantes 

pretendem privilegiar o turismo amigo do ambiente e estão dispostos a pagar mais para 

usufruir deste tipo de experiências.  

A proposta afigura-se como resposta alinhada à tendência global, em que se espera que 

o Ecoturismo, o Turismo de Natureza e o turismo de Soft Adventure ganhem a liderança 

no crescimento da indústria das viagens de turismo, estando previsto crescerem 

rapidamente ao longo das próximas duas décadas face ao turismo de massas, cujo 

crescimento se prevê constante. Estima-se ainda que os gastos nestas vertentes turísticas 

aumentem a um ritmo mais elevado do que a média de crescimento de toda a indústria 

turística (World Tourism Organization 2014). 

É uma proposta de valor de viagem organizada com funcionalidades que podem ter 

duração variável, com conteúdos especializados e passíveis de personalização nos seus 

serviços integrados: atividades de interpretação patrimonial ou de lazer, guias 

intérpretes dedicados e locais, transportes, alojamento e refeições. 

O valor que entregamos aos clientes são um conjunto de bens e serviços agregados num 

compósito de viagem organizada, com experiências que promovem o conhecimento e 

aprendizagens orgânicas, proporcionam saúde e bem-estar através de atividades físicas, 

psicológicas ou espirituais nas caminhadas, no encontro com a natureza, na imersão nas 

culturas locais e pelo conteúdo das atividades propostas com interpretação patrimonial.  

A proposta contém um programa diversificado para proporcionar sensações de 

rejuvenescimento, “sentir-se jovem”, em atividades ligeiras (soft adventures) a realizar 

em modo flexível ou slow travel, i.e., sem stress de horários rígidos. O cliente estará 

completamente livre para usufruir das experiências propostas, não precisa de se 

preocupar com a logística dos transferes e da bagagem, das refeições e do alojamento. 

Respondemos a diferentes preferências, interesses, expectativas e necessidades. 

Focalizamos interesses especiais sobre a preservação da natureza, educação ambiental, 

conservação da flora e fauna selvagem, em atividades de birdwatching. Oferecemos 

ainda observação astronómica, arqueologia e património cultural local, em destinos 

genuínos que não fazem parte das rotas turísticas mais conhecidas e em alojamentos que 

prosseguem posturas de conservação ambiental.  
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Para as agências de viagens especializadas a proposta de valor será inovadora pela 

oferta única que representa em Portugal, enriquecendo o setor de outbound dessas 

agências, abrindo-lhes um novo destino ou até um novo mercado com as caraterísticas e 

valências da região/destino. Para estas agências, o produto apresenta-se sem custos de 

contexto organizacional e promocional, dado que a operacionalização e os conteúdos 

dos materiais necessários não serão produzidos por este tipo de cliente, apresentando-se 

como uma proposta de preço competitivo e um comissionamento interessante. 

c) Canais de Distribuição, Comunicação e Vendas  

As características desta oferta de ecoturismo e a cobertura dos segmentos de mercado 

onde nos queremos situar levaram-nos a optar por dois níveis de cobertura: a venda 

direta ao cliente final, com um ponto de venda online através do website; através de 

uma escolha seletiva e não exclusiva dos intermediários especializados. Estes 

intermediários são parceiros estrangeiros (agências de viagens especializadas e com 

acordos protocolados com margens de comissionamento), através dos quais e do seu 

conhecimento dos mercados onde se situam, se procurará, para além das vendas, ter 

acesso a influenciadores desses mesmos mercados (blogers, jornalistas de viagens e 

outros), tendo em vista proporcionarem visibilidade e notoriedade.  

A proposta de valor com a comunicação pela internet será o meio mais importante para 

chegar ao cliente final, com utilização das várias ferramentas disponíveis - website 

dedicado a este tipo de produto, com possibilidade de reserva e de sistema de 

pagamento online, utilização de ferramentas analíticas de monitorização de trafego, 

estatística de visitas ao site, localização geográfica do visitante e processos de 

otimização de busca. Outras parcerias com organizações de promoção turística estarão 

presentes na estratégia de comunicação cruzada ou indireta com o cliente. 

A utilização de outras técnicas baseadas na comunicação e no marketing digital 

apresentam-se como ferramentas imprescindíveis para a eficácia da estratégia delineada 

para ambos os canais de distribuição, comunicação e vendas. É o caso do e-mail 

marketing, newsletters ou páginas nas redes sociais existentes na internet, a 

possibilidade de marketing research com recolha de informação e tratamento estatístico 

sobre consumidores e benchmarking sobre a concorrência. 

Para a consolidação da comunicação com os clientes propõe-se um plano de ação e de 

investimento em marketing que apoie a estratégia delineada. Trata-se de um plano 
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calendarizado com ações de comunicação e as atividades de promoção dirigidas ao 

mercado externo emissor. Este plano a médio prazo (3 anos), sintetizado no quadro 3, 

prevê um investimento faseado. 

Quadro 3 - Plano de Ação e de Investimento 
                                                                                                                              (valores em euros) 

Plano de Ação e Investimento  Ano 1 Ano 2 Ano 3   
  Atividade 

Registo da Marca e Logótipo 250         
Produção e alojamento de Website 2 000   300   300     
Produção de Portefólio, Flyers, Cartão de visita 250         
Página e publicidade no Facebook/Google ads 100   100   100     
Inserção em webportais de divulgação de turismo 100   100   100     
Serviço de e-mail marketing 100   100   100     
Feira TourNatur (Dusseldford/Alemanha) 1 200   1 200       
Feira Vakantiebeurs (Utrecht/Holanda   1 200   1 200     
Feira- Salon Destination Nature (Paris/França)   1 100   1 100     
Feira BTL (Lisboa / Portugal)   750   750     

Investimento Total 4 000   4 850   3 650   12 500   
 
d) Relacionamento com o cliente  
A presença na internet com um website atualizado e participação em feiras 

especializadas serão os principais vetores para a angariação de novos clientes e de 

fidelização dos já existentes. Como evidenciado pelo plano de ação e investimento, a 

participação nestes eventos é um meio privilegiado de obter contactos e conexões 

comerciais, quer para angariação do cliente final, quer ainda para a angariação de 

parcerias com agências de viagens de mercados emissores. 

Pretende-se criar um relacionamento que tenha a preferência dos clientes e que preveja 

a inclusão de conteúdos da proposta de valor nas redes sociais, como o Facebook, a 

Instagran ou o YouTube, ferramentas essenciais para o relacionamento com os clientes. 

Com o mesmo objetivo, a atualização regular online com promoções do produto 

oferecido, a inclusão de comentários (reviews) sobre experiências das viagens, num 

website que seja responsivo, facilmente adaptável a qualquer tipo de ecran de mobile 

em smartphone ou tablet, assim como a comunicação por email, serão outras 

ferramentas que levam a angariação e a fidelização de clientes, mantendo com estes os 

vínculos de relacionamento que nos parecem serem os preferenciais para os clientes do 

segmento-alvo. Contar uma boa história em que os clientes possam ter estado 

envolvidos ou sentirem que dela poderiam fazer parte será uma boa maneira de passar a 

palavra e dar a conhecer as propostas da agência de viagens (boca-a-boca), fator 

essencial para aumentar a base de clientes. 
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Nesta abordagem, o targeting das mensagens para o relacionamento com os clientes, 

que procura o envolvimento emocional, pode ser veiculado através de blogs ou nas 

redes sociais, com conteúdos criativos e pequenas narrativas com imagens (fotografia e 

vídeo), sobre histórias humanas, sobre a cultura e as tradições populares, de descoberta 

do território, dos recursos naturais e da sua biodiversidade, focando a conservação 

ambiental. 

Em última análise, procuramos motivos que despertem e procurem captar a atenção e o 

interesse sobre a agência de viagens, o desejo de conhecer as suas propostas e levar à 

experimentação do produto ecoturístico que oferecemos. 

Na estratégia de retenção de clientes é essencial colocar o cliente final no centro da 

experiência ecoturística a realizar. Procurar empatia durante o contato pessoal para 

melhorar a experiência de cada turista durante toda a viagem induz vínculos que podem 

perdurar no tempo. A inovação no conteúdo da oferta, não se esgotando no pacote de 

viagem apresentado, pode apresentar posteriormente outras atividades a realizar na 

região com formatos diversos, fazendo igualmente parte da estratégia de retenção de 

clientes. 

Por outro lado, vamos sinalizar os serviços que oferecemos e as práticas de 

sustentabilidade que lhe estão associadas, de um modo que seja percebido no conteúdo 

das atividades que fazem parte do pacote ecoturístico.  Também a colocação na 

homepage do website de logomarcas de parceiros que evidenciem um alinhamento de 

responsabilidade social e boa conduta ambiental levará o cliente a ficar mais satisfeito 

ao efetuar uma reserva de viagem connosco. 

A questão da perceção sobre o preço de venda é um fator que pode influir na retenção 

dos clientes. Para que a perceção sobre o preço se mostre mais positiva prevemos a 

atribuição de pontos promocionais nas vendas efetuadas, produzindo desconto no preço 

de viagens futuras. 

e) Fluxos de Rendimentos e Estrutura de Custos 

Os proveitos operacionais provêm das vendas do pacote ecoturístico e serão gerados nas 

transações de cada operação de venda direta, com preço fixo anual, através de reserva 

do produto colocado online.  No caso de viagem personalizada ou à medida, as 

transações terão um preço variável em função do grau de personalização.  
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Os proveitos pelas transações por venda indireta, através das agências de viagens 

especializadas, terão no preço anualmente fixado já incluída a comissão que foi 

previamente acordada e protocolada. 

Procurou-se, na determinação do preço, refletir um equilíbrio decorrente de uma análise 

comparativa de preços dos fornecedores e dos parceiros, assim como do seu poder 

negocial.  O preço, sendo adequado ao grau de desenvolvimento do produto a lançar e 

da maturidade do mercado deste tipo de viagens, está igualmente dependente de 

condições de mercado e da procura estimada. A informação dos dados estatísticos sobre 

a evolução do gasto médio diário de turistas estrangeiros em Portugal contribuirá para a 

fixação do preço numa fase posterior. Foi composto o preço de venda (a preços 

constantes), fazendo incidir a margem bruta de contribuição e a comissão para o canal 

de vendas indireto, como ilustrado pelo quadro 4. 

Quadro 4 – Determinação do Preço de Venda 

Determinação do Preço de Venda 

Custos Variáveis   dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 dia 11 dia 
12 Total 

Transferes  34,76   5,50   6,60   6,16   4,95   5,94   8,58   4,62   2,20   4,40   42,90   0,66   127,27   

Portagens  45,00             45,00   15,00   

Guia  73,80   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   73,80   229,60   

Guia 2 (atividades)    123,00    73,80   73,80     123,00      65,60   

Guia alojamento  55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00    100,83   

Guia Refeições  15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00    46,67   

Pax em Q.Duplo  35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00    385,00   

Refeições Pax  15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00    280,00   

Ingressos Pax     20,00   1,00   1,00   14,00   69,17   12,00    10,00    127,17   

Total C. Variáveis              1 377,14   

Custos Fixos 10%             137,71   

Margem Bruta 35%             530,20   

Comissão retalhista 12%             245,41   

PVP por Pax                           2 290,45   

 

Para determinar os resultados operacionais previsionais estimou-se o volume de vendas 

a 3 anos e foi calculado o ponto a partir do qual o resultado bruto da operação turística é 

positivo, como se indica no quadro 5. Considerou-se que os custos fixos representam 

10% dos custos varáveis e estão repartidos na estrutura geral da empresa.  

Foi determinado um número mínimo de participantes tendo em conta a distribuição dos 

custos na proposta e o ajustamento da oferta à procura. No caso do nosso pacote de 

viagem ecoturística são considerados 6 participantes. 
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A verificação do ponto crítico das vendas, determinando qual a quantidade de pacotes 

de viagem que é necessário vender ou qual o valor em volume de vendas que cobre os 

custos fixos de modo a não ter resultado negativo, contribui para não colocar em risco o 

investimento do negócio e viabilizar economicamente este pacote de viagem de 

Ecoturismo. No ano 2 verifica-se que a receita traduz a recuperação da despesa de 

investimento previsto. 

Quadro 5 – Resultados Operacionais Previsionais 

Resultados Previsionais 
Vendas estimadas Participantes Ano 1 Ano 2 Ano 3 

mês 5 0 0 0 
mês 6 0 0 0 
mês 7 0 6 6 
mês 8 0 0 0 
mês 9 6 6 6 

Total 6 12 12 
Vendas estimadas  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Volume de Vendas  13 742,72   27 485,44   27 485,44   
Custos Variáveis 9 735,25   19 470,51   19 470,51   
Margem Bruta 4 007,47   8 014,94   8 014,94   
Custos Fixos (10% dos G.V.) 973,53   1 947,05   1 947,05   
Resultado Bruto 3 033,94   6 067,88   6 067,88   

Ponto Crítico da Vendas - nº min. Participantes 1,46 2,92 2,92 
Por nº de grupos 1 1 1 

Payback simples Ano 1 Ano 2 Ano 3 
Investimento -4 000,00   -4 850,00   -3 650,00   
Retorno 3 033,94   6 067,88   6 067,88   
Fluxo de Caixa -966,06   1 217,88   2 417,88   
Acumulado -966,06   251,83   2 669,71   

 

No que respeita à estrutura de custos, englobados em toda esta operação, o seu cálculo é 

refletido pelos custos dos recursos-chave e das atividades-chave na criação, 

desenvolvimento e implementação do pacote de viagem. Esta estrutura está repartida em 

custos fixos (instalações físicas, energia, salários, produção de conteúdos, seguros, 

alojamento de website, custos de promoção, comunicação de marketing) e em custos 

varáveis, proporcionalmente mais elevados (alojamento, aluguer de viaturas para 

transporte de passageiros, restauração, seguros específicos para as atividades, guias 

especializados). É importante conhecer quais os recursos-chave e as atividades-chave 

com maior peso na estrutura de custos, procurando minimizar o mais possível a sua 

incidência, sem perder a qualidade na proposta de valor e o grau de especialização da 

mesma. 

f) Atividade, Recursos e Parceiros Chave  
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São várias as atividades-chave que inferem na proposta de valor, que vão desde a 

conceção ao planeamento e a implementação da proposta turística. Incluem-se ainda a 

operacionalização logística, os contactos com fornecedores e a gestão da comunicação 

de marketing no relacionamento com os clientes, nos canais de distribuição, 

comunicação e vendas. São atividades que contribuem para o funcionamento do modelo 

de negócio e indiretamente para o fluxo dos proveitos. Algumas destas atividades são 

críticas como as atividade-chave de produção dos conteúdos, as do planeamento das 

rotas e do desenvolvimento do pacote turístico, as do serviço de guias e dos parceiros da 

oferta, assim como a segurança das pessoas. São ainda críticas as atividades-chave 

relacionadas com elaboração e implementação do plano de ação de marketing e de 

comunicação e de relacionamento com os clientes.  

Desde logo, estas atividades estão dependentes dos recursos que forem disponibilizados 

para o seu desempenho. Estes são recursos-chave necessários para a proposta de valor, 

igualmente importantes para os canais de distribuição, comunicação e vendas, para o 

relacionamento com os clientes e para o fluxo da receita.  

Os recursos-chave podem ser divididos em físicos, intelectuais, humanos e financeiros. 

Os recursos-chave físicos são os existentes na empresa, como as instalações, o 

equipamento básico administrativo e equipamento informático ou ainda os veículos para 

transporte de passageiros. A utilização do equipamento necessário para certas atividades 

especializadas, como por exemplo, a observação astronómica ou de aves, ou o 

equipamento de segurança próprio para os passeios de barco, estão incluídos na 

proposta dos parceiros especializados. Por seu lado, os recursos-chave intelectuais estão 

presentes nas competências técnicas e na formação dos recursos humanos, interferem no 

design dos programas de viagem, no conhecimento do território e em outros aspetos da 

proposta de valor do pacote ecoturístico. Os recursos-chave humanos são os já 

existentes na direção da empresa, na logística das operações de venda e um guia-

interprete no acompanhamento dos clientes. Ainda nesta área prevê-se a contratação de 

guias locais especializados em atividades específicas. A manutenção dos recursos-

chave, quer internos como a contratar, assentará no seu desempenho funcional e na 

avaliação da qualidade do serviço fornecido. Finalmente, precisamos de recursos 

financeiros para iniciar a implementação do modelo de negócio e levar a cabo a oferta 

do pacote de ecoturismo, pelo que será o capital dos sócios da agência, a disponibilizar 

de acordo com o plano de investimento, que responderá a esta necessidade.  
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Na abordagem para a minimização dos riscos que uma eventual falta de recursos-chave 

pode originar, será elaborada um plano de contingência como medida de prevenção. 

Para complementar e racionalizar recursos existentes na agência de viagens potenciando 

a proposta de valor, consideramos efetuar parcerias-chave, nomeadamente com 

fornecedores de recursos-chave físicos (alojamentos, viaturas para transferes e serviço 

dos estabelecimentos de restauração) e com recursos-chave humanos, que são parceiros-

chave críticos neste modelo de negócio (empresas de animação turística e guias 

interpretes locais).  

São ainda de considerar as parcerias com agências de viagens especializadas com 

portais de comunicação e divulgação internacional online ou com parceiros na oferta 

turística complementar, como artesãos locais, ou de produção de eventos que interessem 

à proposta de valor e que contribuam para a geração de rendimento. 

 

5. Considerações finais 

O Ecoturismo tem um papel de charneira para um turismo diferenciado e sustentável e 

contribui para o desenvolvimento das relações do Homem consigo próprio, com o 

ambiente natural, do qual faz parte, e com o seu património cultural. Por via dele, é 

realçado o papel da interpretação do património e de uma educação inclusiva, no 

enriquecimento das experiências pessoais e da consciência ambiental, tanto de turistas 

como dos recursos humanos ligados à prestação do serviço turístico, potenciando e 

acrescentando valor nos destinos onde é praticado, com um modo de fazer turismo 

determinado por uma visão holística sobre território. 

O posicionamento qualitativo e ambiental dos parceiros, que são parte do compósito do 

pacote de viagem ecoturístico, e que foi referenciado por questionário e por observação 

direta, quer no alojamento, na restauração e nos guias-interpretes locais, é um dos 

elementos fundamentais à criação de valor para a diferenciação nos conteúdos das 

experiências propostas e para os objetivos de diversificação da atividade turística 

durante a viagem.  

Como resultado delineou-se um programa de ecoturismo em viagem em média duração, 

com oferta de um compósito de bens, atracões e serviços, organizados na perspetiva de 

uma viagem de experiências. Para levar a cabo e dar corpo à estratégia de 

implementação da proposta ecoturística, propomos um modelo de negócio que descreve 
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o processo de como a empresa cria, desenvolve e produz valor ou como gera 

rendimento.  

Sendo passível de ser utilizado em qualquer outro destino, o processo seguido revela-se 

uma ferramenta essencial para os objetivos a alcançar com este tipo de oferta turística, 

por uma aposta firme no interior mais profundo do território nacional, que, acreditamos 

ter, inequivocamente, condições para ser um território de visitação de excelência e 

globalmente competitivo. 
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RESUMO 

 A região Pantaneira, localizada no Centro-Oeste do Brasil, é considerada um dos 
maiores polos de turismo do país, pois, trata-se de uma área alagável de 136.700 km² de 
extensão, considerada pela UNESCO “Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade”. 
A maioria dos turistas que a visitam vêm atraídos pelas belezas naturais, pela pesca 
esportiva ou não, entre outros. Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo da 
percepção socioambiental de pantaneiros e agricultores-pescadores, que habitam o 
Pantanal Matogrossense, a respeito dos impactos positivos e negativos causados pelo 
turismo rural. Para tanto, foram aplicados questionários fechados e entrevistas gravadas 
- ambos instrumentos formados por blocos temáticos que abarcaram sobrevivência da 
comunidade, geração de recursos financeiros, preservação ambiental e cultural e 
desenvolvimento de serviços – e fotodocumentação. As percepções dos segmentos 
sociais entrevistados apontam, entre tantos outros, para o uso predatório dos bens 
comuns pantaneiros, falta de visão preservacionista dos turistas brasileiros, impactos 
negativos na pesca (sendo os agricultores-pescadores os que se reconhecem como 
extremamente impactados). Os turistas estrangeiros são elogiados pelos entrevistados, 
porque ”são apreciadores da natureza”, “não realização turismo predatório”. O turismo 
sexual, também, foi apontado como ponto forte na região. Muitas pousadas foram 
construídas em área de preservação e os hotéis fazenda são o segmento que cresce na 
região. Conclui-se que é necessário um programa de educação ambiental mais 
expressivo, para a região e para o país. Os turismos ecológico e rural são vistos, hoje, 
como a solução para a decadência econômica vivida na região. Em síntese, é necessário 
um planejamento mais racional, que retroalimente a gestão das atividades de turismo 
rural na região, uma vez que, hoje, muitas delas dependem, destacadamente, da 
qualidade ambiental, da infraestrutura, do turismo e de seu planejamento, para viver.  

PALAVRAS-CHAVE: Pantanal; Turismo Rural; Impactos socioambientais e 
econômicos. 
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O PANTANAL MATOGROSSENSE 

  

O Ecossistema 

 

Pantanal é o nome dado à planície localizada no centro da América do Sul com 

altitude média a 100 m e área aproximada de 140.000 km2. Essa bacia sedimentar é arte 

integrante da bacia do rio Paraguai (entre 140 00' e 220 00' de latitude Sul e 530 00' e 60 

00' de longitude de Oeste), com uma área de 500.000 km2, dos quais 28%pertencem a  

Bolívia e ao Paraguai – o restante está distribuído entre dois Estados brasileiros: Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul (Carvalho, 1986). Aí são depositados os sedimentos que, 

pelos rios, descem da Cordilheira dos Andes e dos planaltos brasileiros. 

A área contém um dos maiores sistemas contínuos de áreas úmidas, formado 

pela coalescência dos cursos da Bacia do Alto Paraguai, que merece uma atenção 

especial por se tratar de uma "área crítica" de importância nacional e internacional 

(Bucher et al., 1994). 

O Pantanal também regula o regime hídrico ao atuar como uma grande "esponja" 

que retarda o fluxo da água proveniente da bacia superior, pois libera água lentamente e 

uniformemente, retardando a enchente anual do Baixo Paraguai, em, aproximadamente, 

seis meses (Bucher et al. 1994).  

Da Silva (1990) dividiu o seu ciclo hidrológico dessa região em quatro fases: 

enchente (outubro-dezembro), cheia (janeiro-março), vazante (abril-junho) e estiagem 

(julho-setembro). A ciclagem de nutrientes, a sucessão ecológica e os ciclos biológicos, 

entre outros, são fortemente influenciados por essa variação. Ela é responsável pela 

renovação da vida. 

Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos onde se 

formam banhados, lagoas (baías) e corixos temporários (córregos). Nessa época, o 

pantaneiro leva o gado para as áreas mais altas e os peixes saem dos rios e espalham-se 

por toda a área pantaneira inundada. 

A importância dessa variação sobre as 263 espécies de peixes encontradas no 

Pantanal é relatada, também, por pescadores. Na enchente, estes, acompanhando os 

peixes em migração trófica para as áreas alagadas, migram dos rios para as lagoas (ou 

baías), onde se encontram os peixes, à procura de frutas que caem das árvores. 

Na época da vazante, quando os rios voltam a seus leitos, milhões de peixes 

ficam aprisionados nas baías, servindo de alimento a jacarés (caimã), as centenas de 6 
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espécies de aves (tuiuiú, marrecas, garças, martins-pescadores, espécies de trinta-réis, 

mergulhões, biguás, entre outras) – sem falar das espécies de aves migratórias, que 

fogem do inverno ártico, rumo ao sul do Chile, que fazem "escala" no Pantanal para se 

alimentar. Os pastos, por causa do depósito de matéria orgânica trazida pelas águas, 

renovam-se atraindo o gado, cervos-do-pantanal, capivaras, onça-pintada, jaguatiricas, 

lobo-guará, tamanduá-bandeira, araras e répteis, entre outros animais. 

A sazonalidade do regime hídrico, entremeado de áreas não alagáveis, é que 

permite a presença humana na região. Destacam-se as comunidades tradicionais, 

indígenas ou não, que interagem com o ambiente pantaneiro há séculos. Essas 

populações são portadoras "de uma outra cultura, de seus mitos próprios e de relações 

com o mundo natural distintas daquelas existentes nas sociedades urbano-industriais" 

(Diegues,1996). A cultura desenvolvida por essas comunidades é perfeitamente 

adaptada ao meio: o padrão de drenagem, o tipo de solo, de flora, enfim, os recursos 

naturais disponíveis é que levam a ocupar-se, ou não, determinado espaço. 

Atualmente, o Pantanal, que vêm sofrendo com os impactos do processo de 

degradação por desmatamento desenfreado, erosão, assoreamento dos rios, 

contaminação por agrotóxicos, pesca predatória, grandes projetos de infraestrutura e 

pelo turismo desordenado, está sendo assombrado por um "fantasma" que ronda a 

região há anos: o Projeto Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Contudo, na atualidade, a expansão da cultura canavieira chegou ao Pantanal. 

 

A Caracterização Socioeconômica 

 

A Bacia do Alto Paraguai foi habitada desde os mais remotos tempos por 

sociedades autóctones de caçadores e coletores. No início do século XVIII, quando os 

bandeirantes paulistas adentraram a região, entraram em contato com várias sociedades 

indígenas que a habitavam: Bororo, Pareci, Guató, Guaicuru, Paiaguá, Umutina,  

Coxiponé e Xaraié. 

A cultura indígena muito influenciou o modo de vida dos ribeirinhos do 

Pantanal. Porém, a penetração luso-brasileira ocasionou a chegada de grupos migrantes 

que se estabeleceram às margens dos rios, pressionando os povos indígenas que 

ocupavam as margens dos rios. 

As primeiras fazendas de foram estabelecidas no século XVIII. O gado foi 

fundamental para a fixação do migrante no Pantanal. 
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O gado ibérico era criado solto nas paisagens naturais, resultando em sua 

regressão ao estado selvagem (Côrrea Filho, 1947). Assim, surge na região a figura do 

peão – trabalhador livre, assalariado e responsável pelo campeio do gado, opondo-se a 

figura do escravo africano – responsável pelas roças para a subsistência das fazendas. 

No século XIX, foram instaladas grandes usinas de açúcar e álcool nas margens 

dos rios, principalmente, nas margens do Cuiabá. Essas usinas marcaram a entrada na 

região do processo industrial de transformação, ocasionando o início do desmatamento 

de grande parte das matas ciliares. 

Os ribeirinhos empregados nas usinas eram mantidos sob um regime similar ao 

escravagista. 

Com a expansão das usinas açucareiras paulistas e a abertura da rodovia Cuiabá-

Campo Grande, o ciclo canavieiro conheceu o seu declínio. 

Contudo, os ribeirinhos que se encontravam economicamente independentes das 

usinas de açúcar e álcool se ocupavam da pesca e do comércio de sues produtos 

agrícolas com as empresas de navegação, ao longo da Bacia do Prata. 

Nos anos subsequentes, o pantanal conheceu o turismo, praticamente, a pesca 

predatória em forma de turismo da pesca. 

O Pantanal é considerado um dos maiores e mais importantes polos de turismo 

do Brasil. A maioria das pessoas que visitam a planície pantaneira vêm atraídas não 

somente pelas belezas naturais, mas também pela pesca. 

Com grande incentivo político estadual, a pesca turística se tornou um dos 

principais cartões postais da região, fazendo com que pescadores de outras regiões 

procurem cada vez mais o peixe pantaneiro. A pesca turística irregular é um problema 

maior: além das técnicas predatórias, utilizadas pelos turistas, apesar da fiscalização, ela 

também prejudica o pescador profissional da região que tem na pesca sua fonte de 

renda. 

As antigas fazendas de gado, também, apostaram no turismo ecológico como 

fonte de renda. Muitas foram adaptadas, para receberem hóspedes nacionais e 

internacionais.  

Na atualidade, a região Pantaneira é considerada um dos maiores polos de 

turismo do país, pois, trata-se de uma área alagável de 136.700 km² de extensão, 

considerada pela UNESCO “Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade”. A maioria 

dos turistas que a visitam vêm atraídos pelas belezas naturais, pela pesca esportiva ou 

não, entre outros, como o turismo sexual, um grave problema na região pantaneira. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa baseou-se em Sigaud (1990), visto que enfatiza o modo de ocupação 

socioeconômica do espaço a ser impactado e a diferenciação social entre os grupos a 

serem atingidos pelo turismo, direta e indiretamente, tendo a família como unidade de 

estudo, por ser ela uma unidade predominante no cultivo da terra, na lida com o gado e 

criações em geral, como também, na atividade da pesca. Enfim, a unidade familiar e os 

agrupamentos familiares são importantes na reprodução social do campesinato e, nas 

áreas úmidas, é o agrupamento familiar que fornece as condições para se cumprirem 

todas as etapas do calendário anual de trabalhos e festas - desenvolvendo atividades 

relacionadas com a roça, o gado, a pesca e toda gama de atividades que envolvem o 

manejo ambiental. 

A pesquisa de campo foi realizada com aplicação de um questionário, entrevistas 

gravadas e documentação fotográfica. 

 

Estudos de Casos 

 

As áreas de estudos escolhidas encontram-se no rio Cuiabá - o segundo maior 

coletor de águas da Bacia do Rio Paraguai e uma das portas de entrada para os diversos 

tipos de turismo. Para tanto, foram selecionadas a comunidade de pescadores Estirão 

Comprido e o Distrito de Mimoso, área de moradia de pantaneiros (na região 

pantaneira, pantaneiro é o segmento social que tem posse de terra e gado). 

a) Os pescadores de Estirão Comprido. 

O Pantanal da região de Barão de Melgaço, com 97,5% de seu território 

encravado na planície pantaneira, é uma área suscetível a alagamentos periódicos de sua 

planície, por extravasamento das águas do rio Cuiabá, por isso, possui uma dinâmica 

marcada pelo ciclo das águas. 

Nas margens desse rio, as populações ribeirinhas adensam-se sobre os diques 

marginais que as águas construíram ao longo de seu curso. Essas regiões possuem 

porções mais firmes de solo da várzea, onde são desenvolvidas atividades agrícolas. 

Em geral, a população ribeirinha do Alto Paraguai, assim como toda a população 

ribeirinha brasileira, representa um grupo social que ficou excluído do desenvolvimento 

recente da região e, assim, são vistos como grupos atrasados. De acordo com 

Blumenschein et al. (1996), os ribeirinhos da Bacia do Alto Paraguai, um dos grupos 
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mais tradicionais na região, vivem o ano todo isoladamente, por causa do difícil acesso, 

por via terrestre, à suas moradias. Totalmente adaptados ao ritmo das águas, o rio 

fornece-lhes, diariamente, sua principal fonte de alimentação: o peixe. O plantio de 

arroz, mandioca, milho e outras culturas e o pescado, dão o caráter de subsistência às 

suas atividades econômicas. No passado, o rio também os ajudava a negociarem seus 

excedentes agrícolas nas lanchas (chalanas), que o cruzavam periodicamente. Na década 

de 1970, com a expansão das rodovias, o transporte fluvial conheceu o seu fim. 

A comunidade ribeirinha de Estirão Comprido encontra-se inserida na planície 

de inundação do Pantanal Mato-Grossense. Situa-se nas duas margens do rio Cuiabá, 

fazendo limite na margem esquerda com as morrarias que delimitam a baía de 

Chacororé. 

Costa Júnior (1993) relata que a comunidade ribeirinha de Estirão Comprido 

talvez seja uma das maiores à beira do rio Cuiabá, localizada no município de Barão de 

Melgaço, MT, e dependendo da pesca, como atividade econômica, luta, como tantas 

outras comunidades, para manter seu modo de vida, diante de todo o desenvolvimento 

social e ambiental que o "Pantanal do Cuiabá" vêm sofrendo. 

Observando a ocupação do espaço, Costa Júnior (1993) relata que as casas 

possuem a fachada de frente para o rio, porque é onde se desenrola a vida pública, as 

festividades, os encontros nos portos, as negociações, enfim, as relações sociais. Os 

espaços atrás das moradias possuem maior identificação com as áreas alagáveis, onde se 

estabelecem algumas atividades agrícolas de subsistência e a criação de porcos e 

galinhas. No período da seca, os ribeirinhos desenvolvem o plantio de arroz, feijão, 

abóbora, fumo, batata-doce, moranga, melão, melancia e milho nas "praias" que se 

formam no rio Cuiabá, mas a pesca continua sendo a principal atividade. 

Com a possibilidade da implantação do projeto Hidrovia Paraguai-Paraná, 

organizações não-governamentais (ONGs) e pesquisadores temem pela reprodução 

social dessas comunidades nesta área, já tão impactada – a construção da Barragem do 

rio Manso já diminuiu o volume de águas do rio Cuiabá. Na estação seca de 2011, em 

alguns pontos do rio a profundidade chegou a 40 cm, por causa da retenção de água pela 

barragem. 

Segundo Hamilton (1998), os efeitos de um projeto para uma maior navegação 

via natural Hidrovia Paraguai-Paraná ocasionariam drásticos impactos nas sub-regiões 

pantaneiras. Um rebaixamento do leito do rio Paraguai entre 0,10 m e 0,25 m será o 

suficiente para causar mudanças consideráveis ao ambiente. Descrições de decréscimo 
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da área inundável que acompanharia reduções no nível da água do rio Paraguai são 

apresentadas. Os dados foram obtidos em vários estágios do rio, onde se encontram as 

estações de medição ao longo do rio Paraguai, através do Pantanal, bem como ao longo 

dos maiores tributários, como também de imagens de satélite. Os resultados individuais 

mostram que esses decréscimos não são justamente distribuídos pela região e que, 

certamente, algumas sub-regiões teriam reduções mais extremas de área inundada, 

destaque para as sub-regiões Corixo Grande e Cuiabá, que teriam suas áreas reduzidas 

em mais de 50%, com o rebaixamento de 25 cm, na época da seca e, na cheia, serão 

também as mais fortemente afetadas pela redução do nível da água. 

Daí a preocupação com o futuro das populações humanas que habitam o 

Pantanal e o futuro do turismo rural e ecológico, visto que, o Pantanal existe graças ao 

fluxo sazonal das águas. 

 

b) Os pantaneiros de Mimoso 

 O Distrito de Mimoso, nome derivado do capim nativo que cobre a área 

alagável, o município de Santo Antonio de Leverger, dista aproximadamente 100 km da 

sede do município e cerca de 30km da cidade pantaneira Barão de Melgaço e há 230 km 

da capital do estado do Mato Grosso (onde desembarcam a grande maioria dos turistas), 

por terra e pontes de madeira em estado precário – fatos que levam as viagens a durarem 

muito tempo. Na época das cheias, as mesmas ficam completamente alagadas e o 

tráfego de automotores é substituído por cavalos e embarcações de pequeno porte. 

 Mimoso situa-se às margens da Baia de Chacororé e é um núcleo da histórica 

Sesmaria do Morro Redondo. Estudos antropológicos revelam que os sobrenomes 

usados pelos mimoseanos são de cristãos novos, que para a América vieram, logo após 

o descobrimento. 

 O núcleo conta com a Igreja de Santo Antonio, a escola Dona Claudina, um 

posto telefônico, um pequeno centro comercial, um modesto restaurante, para atender 

turistas de final de semana e feriados, que vêm usufruir das belezas das Baías de 

Chacororé e Sinhá Mariana. 

 Os mimoseanos interagem com três unidades de paisagem: a morraria, a área 

alagável e as Baías. 

 De acordo com Da Silva e Silva (1992 e 1995), a morraria é utilizada para 

retirada de madeira, de plantas medicinais e para fuga do gado durante as cheias; o sopé 

do morro ou “firme”, de aproximadamente 300m de largura, por não ser alagável, é 
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utilizado para abrigar as casas, as roças, árvores e para a criação de suínos e galinhas; a 

área alagável ou “largo”- forrado de capim mimoso – é utilizado de forma comunal, 

onde o gado é criado. 

 Os pantaneiros de Mimoso sobrevivem em um ecossistema dominado pela 

presença e fluxo das águas: às margens da piscosa baía de Chacororé, sob a influência 

dos rios Mutum e Cuiabá, porém, assim mesmo, preferem a carne bovina ao pescado, 

pois, são tradicionais criadores de gado. As  roças, os quintais, as hortas, aves e suínos 

garantem a alimentação, também.  

 Para os mimoseanos, possuir gado dá prestígio e é a continuidade de uma 

tradição trazida pelos bandeirantes paulistas, vindos de Bauru. O gado pantaneiro 

descende da raça ibérica mirandeza e foi trazida pelos bandeirantes no século XVIII. 

 Na atualidade, a pecuária é uma atividade dificultada pela perda de grande parte 

das pastagens comunais, que hoje se encontram cercadas – dificultando o acesso do 

gado ao alimento. 

 A época da vazante, quando às águas das áreas alagáveis retornam ao leito dos 

rios, é um período agitado para ribeirinhos e pantaneiros, pois, é a época das festanças, 

em que homenageiam os santos católicos. Nessas festas, os membros da comunidade se 

reencontram para os preparativos, para colocar os assuntos em dia. Também, nesse 

período as colheitas da fralda do morro estão sendo realizadas e estocadas, os bezerros e 

potros são marcados e castrados e é o fim do período do isolamento causado pelas 

cheias, é a renovação da vida e da fé. 

 Assim como em Estirão Comprido, Mimoso passa a sentir os efeitos positivos e 

negativos do turismo, pois a vazante é a fase mais deslumbrante e piscosa do Pantanal – 

uma explosão de cores, animais podem ser vistos próximos às margens dos rios e baías. 

 Nos anos 1990, o turismo chegou à Mimoso, devido à beleza das baías de 

Chacororé e Sinhá Mariana. 

 A região da Chacororé, uma lagoa com mais de 15 km de diâmetro, o dobro da 

extensão da Baia de Guanabara, já se encontra à mercê da especulação imobiliária, 

inclusive dentro da própria lagoa, onde políticos e empresários estão construindo 

mansões, pousadas, pensões e despejando o esgotamento sanitário direto na lagoa. 

  

RESULTADOS PARCIAIS 

Na Baía de Chacororé, encontra-se a Pousada Flamingo – que vêm atraindo 

turistas brasileiros, europeus e asiáticos. 
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Contudo, as baías Chacororé e Sinhá Mariana, vem atraindo cada vez mais 

turistas “de finais de semana” e feriados prolongados, que acampam no local, deixando 

uma grande quantidade de lixo – tanto nas praias dos rios e baias quanto na areia. 

Ao mesmo tempo, os entrevistados relatam que o turismo promete abrir novo 

campo de trabalho para os moradores – promessa que anima alguns mimoseanos e 

ribeirinhos, devido ao estado atual de depredação do ambiente pantaneiro, de onde 

retiravam o sustento da família. Explorar os que chamam de “turismo da natureza”, o 

turismo “de observar a natureza”, anima-os. 

Os entrevistados relatam a educação dos turistas estrangeiros, que não depredam 

a natureza: “olha e tiram muitas fotos, são limpos, não deixam lixo na natureza”. Já o 

turista brasileiro é visto como “barulhento, sujo, bagunceiro e destruidor da natureza. 

Jogam lixo dentro do rio e das baías”. 

Por outro lado, alguns entrevistados em Mimoso relatam que o turismo já traz 

consigo uma série de desconfortos, devido ao acúmulo de resíduos sólidos por toda 

área, excesso de barulho, posturas dos turistas que agridem o modo de vida dos 

moradores locais, sua cultura e tradições. “A prostituição sempre esteve presente no 

Pantanal, mas, nas últimas décadas aumentou. Canoas com mulheres assediam os 

barcos de turistas, que vem para pescar e contratam os serviços dessas mulheres”, fato 

que agride os moradores. 

Sobre a utilização da área na época da vazante, a época mais bela do Pantanal, os 

entrevistados, no que concerne à percepção do grau de justiça em aproveitamento e usos 

da água para vários fins, entre eles para atividades de turismo, em geral, ribeirinhos e 

pantaneiros demonstraram-se muito à vontade em partilhar a água com outros grupos e 

setores da sociedade. Os ribeirinhos apresentaram-se divididos quanto ao grau de justiça 

em utilizar água para suprir as necessidades impostas pela especulação imobiliária. Os 

entrevistados, que alegaram ser injusta a utilização dos recursos hídricos para esse 

propósito, alegaram que o turismo, via pousadas e hotéis fazenda "sujam o rio". Assim 

sendo, os ribeirinhos, por dependerem da pesca, têm sua subsistência ameaçada.  

Quanto ao item uso da água para “preservação de áreas alagáveis”, os dois 

grupos entrevistados, demonstraram grande interesse em preservar e conservar essas 

áreas, achando mais que justo conservar e garantir água para essa finalidade turística, 

que vai ser “o futuro e a salvação do Pantanal”, segundo uma entrevistada.  
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Os entrevistados ribeirinhos destacaram que os turistas e seus barcos barulhentos 

e velozes estão danificando os barrancos e contribuindo para o assoreamento do leito do 

rio Cuiabá e afugentando os peixes. 

No tocante ao grau de concordância com alguns aspectos políticos para o 

planejamento e gerenciamento de atividades turísticas, ribeirinhos concordam que toda 

a comunidade e a manutenção dos modos de vida da população local devem ser os 

maiores beneficiados em empreendimentos que envolvam o turismo que utilize os 

recursos hídricos pantaneiros. Destaca-se, nesse item, o percentual de ribeirinhos que 

acham que a união de interesses deve ser o maior beneficiário – com essa resposta, vão 

de encontro à conservação do Pantanal.  

Quanto à solidariedade às futuras gerações, concordam que leis e regulamentos 

devem ser fixados no presente para preservar qualidade e quantidade de água, para as 

atuais e futuras gerações poderem desfrutar de modos variados das atividades turísticas 

na área. Porém, em suas falas, os ribeirinhos sublinharam que na prática as leis não 

"funcionam" e não são iguais para todos, mostrando-se pessimistas quanto às mesmas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é necessário um programa de educação ambiental mais 

expressivo, para a região e para o país. Os turismos ecológico e rural são vistos, hoje, 

como a solução para a decadência econômica vivida na região.  

Em síntese, é necessário um planejamento mais racional, que retroalimente a 

gestão das atividades de turismo rural na região, uma vez que, hoje, muitas delas 

dependem, destacadamente, da qualidade ambiental, da infraestrutura, do turismo e de 

seu planejamento, para viver.  

 

Apoio: FAPESP 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BLUMENSCHEIN, M.; NEUBURGER, M.; REMPPIS, M. O espaço Rural na Bacia 

do Alto Paraguai: transformações sócio-espacias. Cuiabá Tübingen. 83 p.; UFMT. 1996. 

BUCHER, E.H.; BONETTO. A.; BOYLE, T.; CANEVARI, P.; CASTRO,G.; 

HUSZAR P.; STONE, T. Hidrovia: análise ambiental inicial da via fluvial Paraguai-



Atas  Proceedings    |    2565

 Turismo Rural, Economia e Meio Ambiente  P14

Paraná. Humedales para Las Américas, Manomet, Massachussets, USA e Buenos Aires, 

Argentina e NUPAUB/USP, 1994. 

CARVALHO, N. Hidrologia da Bacia do Alto Paraguai. In: SIMPÓSIO SOBRE 

RECURSOS NATURAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO PANTANAL,1.,1984, 

Corumbá, MS. Anais... Brasília: EMBRAPA-DDT, 1986. (Documentos,5). 

COSTA JUNIOR, P. Os vilões do Cuiabá: um estudo sobre a pesca em Estirão 

Comprido - Pantanal de Barão de Melgaço - MT. Cuiabá: UFMT, 1993. p. 143 

Monografia Especialização Educação Ambiental, DA SILVA, C. J. Influência da 

variação do nível da água sobre a estrutura e funcionamento de uma área alagável do 

Pantanal Mato-grossense (Pantanal de Barão de Melgaço, Município de Santo Antônio 

de Leverger e Barão de Melgaço-MT) São Carlos: UFSCar, 1990. Tese. Doutorado. 

DA SILVA, C.J.; SILVA, J.A.F. Estratégias de sobrevivência de comunidades 

tradicionais no Pantanal Matogrossense: relatório preliminar. Cuiabá: UFMT, 1992. 

(Estudo de Caso, 5). 

DIEGUES, A.C. O mito do Paraíso desabitado: as áreas naturais protegidas. In:Leila da 

Costa Ferreira, Eduardo Viola (orgs) Incertezas de sustentabilidade na globalização. 

Campinas, SP : Editora da UNICAMP, Coleção Momento. 1996. 

GREEN,C. Public perception and uses of the water environment.: uses of water in the 

word. In. INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORLD WATER RESOURCES, 

21.,1998, Paris. Proceedings.. Paris: UNESCO, 1998.  

HAMILTON, S.K Potential effects of a major navigation project (Paraguay-Paraná 

Hidrovia) on inundation in the Pantanal floodplains. In: Regulated rivers: research e 

management. 1998 p.  

PANAYOTOU, T A hidrovia Paraguai-Paraná: perspectiva de um economista 

ambiental: relatório de uma análise independente. Ed. EDF/CEBRAC, 1997. 

SEN GUPTA, S. Percepção da população de Ahmedabad Revista de Geografia, v. 12, 

1993. 

SIGAUD, L. "Avaliação de aspectos sociais da produção de energia hidrelétrica: 

relatório do projeto. Rio de Janeiro: Museu Nacional/PPGAS, 1986; 1990. 

SYME, G.; NANCARROW, J. Planning attitudes, lay philosophies, and water 

allocation: A preliminary analysis and research agenda. Water Resources Research, v. 

32, n.6, p. 1843-1850, jun., 1996. 

TUNSTALL, S. Public perception and uses of the water environment: 1. Some british 



2566    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

research experiences. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORLD WATER 

RESOURCES, 21,1998, Paris. Proceedings... Paris: UNESCO, 1998. 



Atas  Proceedings    |    2567

 Turismo Rural, Economia e Meio Ambiente  P14

1 
 

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA DEMANDA POR 
PRODUTOS E O INTERESSE PELO TURISMO RURAL DIANTE 

DE UM PROCESSO INFLACIONÁRIO - O CASO ATUAL DO 
BRASIL (*) 

 
RODRIGO DA SILVA MARIANO 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE (São Paulo – Brasil) 
Economista, Mestre em Economia, Professor da Universidade Nove de Julho - 
UNINOVE e Economista da Associação Paulista de Supermercados - APAS 

rodrigosilvamariano@yahoo.com.br / rmariano@apas.com.br / 
rodrigomariano@uninove.br 

 
GÍLSON DE LIMA GARÓFALO 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP 
Economista, Mestre, Doutor e Livre Docente em Economia, Professor Titular da 

PUCSP e Professor Associado da Universidade de São Paulo - USP 
songil1@uol.com.br / songil@pucsp.br / songil@usp.br 

 
 
RESUMO 
 
O Brasil, como outros países em estágio semelhante de desenvolvimento econômico, 
vivencia hoje uma situação atípica em termos de crescimento. O setor turístico volta a 
privilegiar o mercado interno com ênfase crescente ao meio rural. Mas da mesma forma 
como se apresenta o comportamento do consumidor quando das compras efetuadas no 
setor supermercadista, existe o temor quanto à influência que os cenários - político e 
econômico - possam exercer quanto às decisões individuais. A junção de aspectos como 
de PIB em retração, quedas de emprego e da renda, associados à inflação persistente e 
em alta contribuem para mudanças de hábitos, seja quanto ao consumo de produtos ou 
na demanda de serviços turísticos. Desta maneira, esta contribuição com caráter 
exploratório e fundamentação em pesquisas quantitativas e de campo, coletou o que está 
ocorrendo, particularmente na área dos supermercados, analisando com a devida 
fundamentação, as alterações comportamentais e consequentes mudanças de hábito de 
consumo, com reflexos diversos, inclusive no turismo rural. Revela tendências de 
comportamento no Brasil, afetando o bem estar econômico e social do País. Certamente, 
os resultados podem levar a análises semelhantes aplicáveis à comunidade lusófona e a 
outras nações nas quais a desaceleração da economia e a inflação elevada venham a 
ocorrer.  
 
Palavras-chave: Economia comportamental, Turismo rural, Inflação, Trade-off, 

Supermercados 
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(*) Trabalho para apresentação no VIII Congresso da APDEA - Associação Portuguesa de Economia 
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1. 1. INTRODUÇÃO 

2.  

Esta contribuição com caráter exploratório e fundamentado em pesquisas quantitativas e 

de campo, leva em conta o contexto atual da economia brasileira. Este contempla a 

junção de aspectos como PIB em retração, quedas de emprego e da renda, associados à 

inflação persistente e em alta, fatores que contribuem para mudanças de hábitos, seja 

quanto ao consumo de produtos ou na demanda de serviços turísticos. O objetivo 

englobou coletar o que estaria ocorrendo, particularmente na área dos supermercados, 

analisando as alterações comportamentais e consequentes mudanças de hábito de 

consumo, com reflexos diversos, principalmente no turismo rural.  

Em resumo, o trabalho pretende apresentar o comportamento do consumidor nos 

supermercados e no turismo rural diante de um processo inflacionário. Assim sendo, 

será analisada a desaceleração do crescimento econômico, a inflação elevada e 

persistente e o comportamento do consumidor diante do mencionado cenário 

econômico. 

 

2.  DESACELERAÇÃO  DO  CRESCIMENTO  ECONÔMICO  E A  INFLAÇÃO   

     ELEVADA E PERSISTENTE 

 

A população brasileira sofreu nos últimos anos redução substancial da renda com a 

consequente queda do poder de compra refletindo-se na demanda por produtos e 

serviços. No caso especifico do setor supermercadista, a redução desse poder de compra 

afetou diretamente o desempenho das empresas que registraram desaceleração das 

vendas e decréscimo do faturamento, em termos reais, no período de janeiro a dezembro 

de 2015, fato não verificado desde 2006. 

Segundo Silva & Paula (2003) a implantação do Plano Real em 1994, trouxera rápida 

aceleração de alterações dos hábitos, decorrência da redução da inflação e da 

estabilidade de preços que contribuíram à elevação do poder aquisitivo favorecendo o 

crescimento no consumo de alimentos e bebidas que até então não faziam parte da cesta 

de consumo da população. 

A redução da inflação ao proporcionar o aumento no poder aquisitivo dos 

consumidores, fez com que o setor de alimentos e bebidas, e mais especificamente, o 
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setor supermercadista, fosse impactado positivamente, experimentando crescimento e 

expansão. Mas, o fato mais relevante neste contexto é que, com a redução da inflação, o 

rendimento médio dos trabalhadores acabou positivamente afetado, contribuindo para 

este salto no poder aquisitivo com reflexos positivos no consumo das famílias.  

De acordo com Lavinas (1998):  

“as pessoas que mais acumularam ganhos de rendimento com o Real foram 

as que trabalham por conta própria, com aumento de 41% acima da 

inflação do período, e aquelas sem carteira assinada com 33%, enquanto 

que as pessoas com carteira assinada foram as menos favorecidas, com 

ganhos apenas de 17% (Lavinas, 1998, p. 13). 

Por outro lado, segundo Cyrillo (1997) e Lavinas (1998) o Plano Real, além de elevar o 

consumo da população brasileira em termos de volume, também o fez em termos da 

busca de produtos mais elaborados, de melhor qualidade e sofisticados. Ainda, de 

acordo com Beting (2001) houve a incorporação ao mercado de consumo, 

principalmente, das classes de rendas mais baixas. Alguns produtos se tornaram 

símbolos do Plano Real, como o frango e o iogurte. 

Já na segunda metade dos anos 2000, principalmente, a partir de 2007, o país 

experimenta período de crescimento acelerado, com relativa estabilidade da inflação, 

positivos reflexos na expansão e distribuição da renda da população e, também, redução 

da pobreza. Referido cenário permanece de maneira mais intensiva até 2010, ano do 

segundo e último mandato do governo Lula.  

Segundo Ferrari Filho & Paula (2015): 

“Desde o início dos anos 2000, a performance da economia brasileira, sob 

a ótica do Produto Interno Bruto (PIB), tem apresentado melhores 

resultados do que as décadas anteriores, denominadas “perdidas”: entre 

2000 e 2014, a taxa média do PIB foi da ordem de 3,3%. A despeito de este 

período ter apresentado um crescimento médio do PIB mais auspicioso, a 

atividade econômica continuou sendo caracterizada por um processo de 

crescimento à la stop-and-go e, além do mais, nos últimos anos a taxa de 

crescimento desacelerou-se significativamente: entre 2011 e 2014 o PIB 

cresceu, em média, 2,1% ao ano.” (Ferrari Filho & Paula, 2015, p.1) 
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E em se tratando de uma análise de períodos anteriores também pode se verificar uma 

persistência de momentos tanto de elevado como de reduzido crescimento econômico. 

Este ponto é abordado por Ferrari Filho & Paula (2015):  

“A economia brasileira desde o início dos anos 1980 tem tido um 

comportamento à la stop-and-go, alternando pequenos ciclos de 

crescimento com desacelerações econômicas, muitas vezes abruptas. Esse 

padrão de crescimento se reproduz ao longo dos anos 2000: em 2000, o 

PIB cresceu 4,3%; entre 2001 e 2003 houve uma forte desaceleração (nesse 

período o PIB cresceu a uma taxa média de 1,7% ao ano); entre 2004 e 

2008, a economia brasileira cresceu a uma média anual de 4,8%; em 2009 

houve recessão devido ao contágio da crise mundial; em 2010 a economia 

cresceu a ritmo “chinês”, 7,6%; e finalmente entre 2011 e 2014 o PIB  

novamente desacelerou (média de 2,1% ao ano).” (Ferrari Filho & Paula, 

2015, p.13) 

Assim, a partir de 2011, alguns sinais apontam para uma desaceleração da economia 

brasileira, que registra crescimento médio entre 2010 e 2014 de 2,1% - metade daquele 

entre 2004 e 2010 (4,5%), sendo que de uma variação positiva de 7,5% em 2010 

experimenta  retração de 3,8% em 2015. Atrelado a isto se tem a aceleração da inflação, 

que sai de 5,9% em 2010 para 10,7% em 2015. A junção da desaceleração do 

crescimento econômico com a inflação elevada e persistente, de acordo com Nassif 

(2015) é fruto do modelo de política econômico baseado no tripé macroeconômico, que 

se mostrou contraproducente em assegurar crescimento sustentável simultaneamente 

com a estabilidade de preços. 

O Gráfico 1 ilustra o comportamento da economia brasileira entre 2001 e 2016 através 

da variação anual do PIB, sinalizando momentos intercalados de crescimento elevado 

(2004, 2007 e 2008), com aqueles de patamares baixos (2001, 2003, 2012 e 2014) e, 

ainda, de queda da atividade econômica (2009 e 2015 e, provavelmente neste ano de 

2016). 
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     GRÁFICO 1. Variação do PIB brasileiro em percentual - 2001 a 2016 

 
  Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Biancarelli (2014) aponta que o agravamento nas condições econômicas no Brasil nos 

anos de 2012 e 2013 sinalizou um contraste em relação ao otimismo verificado ao fim 

do governo Lula. Já segundo Lara (2015) a desaceleração do ritmo da atividade a partir 

de 2011 se deu frente às profundas alterações na condução da política econômica, diante 

de motivações políticas. Ainda de acordo esse último autor o comportamento dos gastos 

das famílias foi predominante para a aceleração ou para a desaceleração do crescimento 

do período que compreende os anos de 2004 a 2014. Portanto, a condução da política 

econômica afetou diretamente um dos principais componentes propulsores do recente 

crescimento, ou seja, o consumo das famílias. 

Lara (2015) pondera que: 

“...pode-se afirmar, com base nos dados apresentados sobre o período da 

desaceleração, que (a) houve contribuição das exportações para a 

desaceleração do crescimento a partir de 2011, mas esse não foi o 

componente fundamental; (b) considerando conjuntamente a contribuição 

das exportações e o efeito redutor das importações, o impacto do setor 

externo foi relativamente neutro, ou seja, não contribuiu nem para a 
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sustentação do crescimento, nem para a desaceleração; (c) a maior 

contribuição para a desaceleração veio das variáveis que compõem a 

demanda doméstica, particularmente o consumo e o investimento; e (d) o 

maior peso da demanda doméstica em comparação com as exportações 

permanece, mesmo se o efeito redutor do crescimento pelas importações for 

totalmente descontado da contribuição dos gastos domésticos.” (Lara, 

2015, p.33) 

Na visão de Biancarelli (2014) as condições econômicas no Brasil também tiveram 

comportamento designado pela má condução da política econômica: 

“Algum tempo depois, é possível dizer que não apenas o leque de 

instrumentos e a dose foram exagerados, mas que também houve uma 

leitura errada do contexto internacional (em que a crise se desdobraria em 

novas pressões deflacionárias) e uma prudência excessiva com a inflação 

(que não se movia principalmente por excesso de demanda). Algumas 

outras causas específicas – escândalos de corrupção que impediram a 

evolução dos projetos de infraestrutura, dificuldades burocráticas etc.– 

também podem ser consideradas, mas o fato é que a desaceleração foi 

fortemente influenciada pela mudança de direção na política econômica no 

início do mandato, especialmente na frente fiscal15. Os efeitos 

contracionistas foram acentuados e perduraram: o PIB cresceu 2,7% em 

2011, apenas 0,9% em 2012 e 2,3% em 2013.” (Biancarelli, 2014, p. 280) 

Analogamente, Ferrari Filho & Paula (2015) buscam sintetizar os fatores geradores da 

desaceleração da economia ao longo do período em questão: 

“Enfim, parece haver evidências de que o baixo crescimento da economia 

brasileira e a desaceleração recente resultam da combinação de fatores 

conjunturais – piora no cenário internacional (redução de preços de 

commodities, por exemplo) e má coordenação de políticas macroeconômica 

a partir de 2010 - com fatores estruturais, incluindo o processo de 

desindustrialização em curso na economia brasileira (dado os efeitos de 

encadeamento que o setor manufatureiro tem sobre a economia como um 

todo). Ademais, contribui para o baixo crescimento certo esgotamento do 

ciclo de expansão de consumo das famílias, devido: aumento no 
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endividamento das famílias em relação à renda acumulada dos últimos doze 

meses - de 32,6% em janeiro/2009 para 46,0% em final de 2014; redução 

na taxa de crescimento da oferta de crédito bancário (de mais de 20% até 

julho de 2011 para menos de 17% a partir de setembro de 2012), em parte 

em função dos efeitos defasados das medidas macroprudenciais adotadas 

no primeiro semestre de 2011, e, posteriormente, como resultado dos efeitos 

da elevação da taxa de juros a partir de meados de 2013 sobre a demanda 

por crédito; e ainda da própria desaceleração do crescimento dos salários 

a partir de 2013.” (Ferrari Filho & Paula, 2015, p.20). 

A situação recente em termos do desempenho negativo da atividade econômica aliada a 

aceleração da inflação afetou diversos setores da economia, com reflexos na redução de 

emprego e na renda. Em outras palavras, foram comprometidos todos os avanços 

alcançados ao longo do processo de estabilização da economia a partir do Plano Real 

em 1994 e da melhoria na distribuição de renda e redução da pobreza intensificada na 

década de 2000. 

 

3. PROCESSO INFLACIONÁRIO ATUAL  

 

De acordo com Vasconcellos (2011) entende-se o processo inflacionário como o 

aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços durante certo período de 

tempo. Ou seja, representa elevações em todos os produtos e serviços produzidos em 

uma economia e não apenas o aumento pontual em determinado preço. Para Dornbusch 

e Fischer (2006) ela se constitui na taxa percentual do aumento de preços durante dado 

período de tempo e para Blanchard (2009) representa elevação sustentada do nível geral 

de preços da economia. Neste panorama, vale ressaltar que existem distorções que 

ocorrem diante de um cenário em que o processo inflacionário persista e, entre as 

principais, cabe mencionar o impacto na distribuição de renda. Isso porque a inflação 

gera perda no poder de compra da população, fato mais agravante entre os assalariados, 

e principalmente, entre as faixas de rendas mais baixas cuja capacidade dela se proteger 

é menor. Diante de uma inflação crescente, há queda na renda real das famílias, pelo 

fato de reduzir o poder de compra das mesmas. 
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Segundo Dornbusch & Fischer (2006), a demanda por consumo aumenta com o nível de 

renda. Ou seja, quando ocorre uma elevação desta, haverá um acréscimo naquele e, 

assim, o consumo é proporcional à renda. Deste modo, em existindo a inflação haverá 

impacto na renda das famílias, o que pode causar redução no consumo. Por isso, a 

importância de uma economia em que a inflação esteja baixa, para que os impactos do 

processo inflacionário à sociedade sejam minimizados. 

A economia brasileira registra, nos últimos anos, inflação crescente, atingindo patamar 

elevado e persistente entre 2014 e 2015. Em 2004 foi de 7,6% reduzindo-se para 5,9% 

em 2010, porém sobe para 6,4% em 2014 e atingiu 10,7% em 2015, com previsão de 

patamar superior a 7% neste ano de 2016. Isto tem contribuído tanto para a 

desaceleração do consumo das famílias como para a da atividade econômica. 

 

                GRÁFICO 2. Variação da inflação no Brasil - 2000 a 2016 

 
      Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

O Brasil possui um histórico de inflação elevada e persistente entre a década de 1980 e 

início da década de 1990. Segundo Lavinas (1998) entre 1991 e junho de 1994 

verificou-se uma perda expressiva do poder aquisitivo da renda das famílias, perda esta  

recuperada de julho de 1994 a 1997, após a implantação do Plano Real. Os resultados 

foram expressivos, principalmente, entre os 40% mais pobres. 
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Em relação ao impacto do Plano Real e da estabilização de preços advinda deste plano 

Sato (2004) destaca:  

“Com o controle da inflação e o aumento da capacidade de compra da 
população, o período imediatamente após o Plano Real reagiu 
positivamente nos resultados de desempenho da indústria de alimentos, com 
aumentos da ocupação média da capacidade instalada e da produção 
física.” (Sato, 2004)  

 

De acordo com Cyrillo (1997) o Plano Real ao promover a estabilização dos preços 

permitiu ao consumidor brasileiro recuperar a noção do valor do produto que adquiria, 

favoreceu o planejamento do consumo familiar intertemporal e possibilitou 

recomposição nas cestas de consumo aprimorando o modo de atuar ou de agir. No 

entanto, ao longo dos últimos anos a inflação voltou a ter lugar de destaque nas 

discussões e no debate econômico, por afetar as decisões de consumo das famílias, e 

consequentemente, alterar o comportamento do consumidor na compra de alimentos. Os 

ganhos advindos do Plano Real têm sido colocados em xeque diante do retorno dessa 

inflação de forma acelerada, persistente e em patamar elevado.  O fato agravante é que 

mostrou-se incisiva no grupo de Alimentação no domicílio impactando diretamente no 

consumo das famílias, principalmente, daquelas com rendas menores.  

O gráfico 3 ilustra a evolução da inflação de alimentos no domicílio e a inflação total. 

Pode ser observada que esta última, medida pelo IPCA - Total registrou comportamento 

mais moderado quando comparado com a de alimentos no domicílio mensurado através 

do IPCA - Alimentos no domicílio. Isto trouxe consequências sobre o comportamento 

do consumidor brasileiro com reflexos na atividade supermercadista, a qual registra 

desaceleração ao longo dos últimos anos, inclusive com registro de queda no 

faturamento real das empresas. 

É importante ressaltar que a inflação de alimentos no domicílio é indicador possível de 

ser utilizado como termômetro referencial para o Índice de Preços dos Supermercados 

elaborado pela Associação Paulista de Supermercados em parceria com a Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas ((IPS/APAS/FIPE). 
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     GRÁFICO 3. Brasil: Inflação geral versus Inflação de alimentos - 2012 a 2016 

 
       Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

O gráfico 4 por sua vez ilustra o comportamento da inflação no setor supermercadista 

registrando variações percentuais significativas ao longo dos últimos anos, com 

destaque para 2015 com elevação de 11,3%. No entanto, desde o Plano Real em julho 

de 1994, o IPS/APAS/FIPE apresenta variação acumulada de 197,1%, o IPCA/IBGE 

(Brasil) tem alta de 424,1%, o IPC-FIPE acréscimo de 319,9% e o IPA/FGV elevação 

de 589,4%. 

Assim, a diferença entre os indicadores de preços do setor supermercadista em São 

Paulo aponta desigualdade menor em relação aos demais índices. Isso se deve à 

característica de concorrência, na qual os ganhos de eficiência e produtividade aliados 

às constantes negociações junto à indústria possibilitam preços mais competitivos para 

serem ofertados aos consumidores.  
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             GRÁFICO 4. Inflação nos supermercados paulistas - 2000 a 2016 

 
       Fonte: IPS/APAS/FIPE 
 

Por outro lado, a comparação da evolução dos preços através do IPS/APAS/FIPE e do 

IPCA de alimentos no domicílio é demonstrada no gráfico 5. 
 

         GRÁFICO 5. Inflação nos supermercados paulistas versus inflação da 
                                 alimentação no domicílio - 2012 a 2016 
 

              
Fonte: IPS/APAS/FIPE e IBGE 
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Este comportamento da inflação mais elevada e persistente ao longo dos últimos tem 

contribuído para a redução no consumo das famílias, refletindo-se particularmente nos 

preços dos alimentos e, em especifico, nos preços praticados nos supermercados. O 

tópico seguinte tem por objetivo analisar a mudança no comportamento do consumidor. 

 

4.  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO CENÁRIO ATUAL 

 

Diante de um cenário de desaceleração do crescimento econômico aliado a inflação 

elevada e persistente, o comportamento do consumidor tem se alterado sendo relevante 

analisar os fatores que contribuem para tanto.   

Os indicadores relativos aos supermercados sinalizam a perda do dinamismo nas vendas 

de alimentação no domicílio. Trata-se de indicativo adequado, já que os supermercados 

representam 85% do abastecimento de alimentos no Brasil. Mesmo em um ano de 

turbulência econômica, a análise apontou que o setor supermercadista brasileiro faturou 

R$ 315,7 bilhões em 2015, representando um crescimento nominal de 7% em relação ao 

ano anterior, o que significa 5,5% do PIB brasileiro. No Estado de São Paulo o 

desempenho compactuou com a média nacional com o segmento atingindo vendas de 

R$ 92,8 bilhões em 2015, ou crescimento nominal de 7%.   

O gráfico 6 demonstra o comportamento de vendas ao longo de 2015, apontando 

elevação nominal destas de 7,4% na comparação entre dezembro/2015 sobre o mesmo 

mês de 2014. Por outro lado, é importante registrar que a média de crescimento nominal 

entre 2007 e 2014 foi de aproximadamente, 10%, ou seja, houve desaceleração em face 

a um cenário econômico mais adverso. 

Diante desta desaceleração nas vendas dos supermercados é importante analisar o o mdo 

de agir do consumidor diante da retração da economia e da inflação mais elevada e 

persistente, que se refletiu em mudanças de hábitos do mesmo. Esta abordagem levará 

em conta os dados de consumo no período em questão. 
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        GRÁFICO 6. Vendas dos supermercados paulistas - comparativo  
                                meses de um ano relativamente aos do ano anterior 

 
     Fonte: Índice de Vendas nos Supermercados (IVS/APAS) 

 

A figura 1 ilustra resumidamente o comportamento passo-a-passo do consumidor diante 

do cenário econômico analisado e a busca para a manutenção do poder de compra. Ou 

seja, o indivíduo ao longo do tempo buscou alternativas para manter o patamar de 

consumo que havia conquistado diante do cenário da inflação mais moderada que se fez 

presente através do Plano Real em 1994. Assim, a derradeira atitude foi, de fato, reduzir 

o consumo através da diminuição do volume de compras nos supermercados. 

Entretanto, comportamentos diversos foram observados na expectativa de adequação do 

orçamento doméstico ao consumo. Os sintomas neste processo podem ser itemizados 

como segue:  

i) Diversificar canais, ou seja, pesquisar e comprar em alternativas que 

ofertassem relação custo-benefício melhor;  

ii) Reduzir a ida ao ponto de venda para buscar se proteger da inflação ao longo 

do mês;  

iii) Optar por embalagens econômicas propiciando ganhos através de aquisições 

em maior volume; 

iv) Troca de marcas; 

v) Sacrificar o consumo. 
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   FIGURA 1. Comportamento do consumidor diante da inflação de alimentos 

 
   Fonte: Nielsen Instituto de Pesquisa 

 

A busca por custo-benefício pode ser verificada segundo Kantar Worldpanel (2016) 

cujos dados apontam que enquanto em 2001 cerca de 61% dos consumidores optavam 

por mais de 3 canais para se abastecer, em 2015 o percentual supera 90%. Ou seja, os 

consumidores têm pesquisado preços e efetuado compras em maior número de locais. A 

missão de compra também se torna fator relevante no comportamento sendo que 

ocorrem opções por determinados canais. Pesquisa do Instituto Nielsen (2016), revela 

que vendas no formato de Atacarejo1, por exemplo, registraram crescimento de 12,1% 

em 2015, apontando assim, para um novo canal de compra. 

Outro hábito verificado através de dados da Nielsen (2016) diz respeito à frequência e 

comportamento conhecido como compra do mês. O consumidor tem alterado o 

procedimento ao ir menos vezes aos supermercados. Os dados apontam um 

comportamento denotado por realizar concentração de compras em determinados dias 

do mês e realizando aquisições menores (e com frequência reduzida) ao longo do 

mesmo. Historicamente, em momentos de inflação elevada, o cidadão procura efetua-las  

no momento de recebimento do salário, para que não haja a perda do poder de compra. 

Três informações apontam para um comportamento de redução da frequência e da 

concentração na chamada “Compra do mês”: 

                                                           
1 Atacarejo é uma mistura de atacado com varejo. Umas das principais características é a venda no varejo 
pelo preço do atacado. 
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i)  De acordo com dados Nielsen (2016) a frequência de compra do consumidor 

caiu 4,3% em 2015 em relação a 2014. 

ii)  O consumidor vem concentrando as compras em períodos específicos, 

principalmente, nos 10 primeiros dias do mês. Em 2015 o percentual das 

mesmas nesse período foi de 36%, enquanto a venda dos dias 11 ao dia 20 se 

reduziu para 32%, percentual idêntico ao dos 10 dias remanescentes do mês. 

iii)  A missão de compra do consumidor também tem se alterado ao longo do 

tempo diante do cenário recessivo. Assim, há concentração, denominadas 

como Despensa, ou seja, a compra maior daqueles alimentos/produtos mais 

demandados ao longo do mês. A figura 2 ilustra o crescimento de 41,2% para 

48,2% da Despensa de 2010 para 2015. 

 

                         FIGURA 2. Missão de compra do consumidor brasileiro 

  

 

 

 

 
    Fonte: Nielsen 

 

Adicionalmente, outro comportamento que tem se modificado diante do cenário 

brasileiro atual é a opção de desembolso, relacionado ao tamanho das embalagens que 

buscam oferecer uma relação de custo-benefício mais vantajosa ao ofertar maior 

quantidade a preços relativos mais atrativos. No Brasil este comportamento está 

relacionado a disponibilização no mercado por parte das industrias, de embalagens 

econômicas, que proporcionam ganho real no consumo de diversos bens, 

principalmente, de produtos de limpeza, higiene e beleza. Dados da Nielsen (2016)  

apontam que em 2015, cerca de 60% das categorias de produtos nos supermercados 

tiveram crescimento diretamente relacionados as embalagens econômicas, reforçando a 

busca do consumidor por manter o respectivo poder de compra. 

A troca de marca também é um hábito verificado na busca de proteção da inflação e da 

restrição orçamentária. Assim, nota-se alteração de consumo privilegiando aquelas de 
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preços menores ou mais baratas. Em diversos casos, acontecem o deixar de lado a opção 

de produto da marca líder de mercado pela de produto similar de uma marca 

concorrente. Dados da Nielsen (2016) apontam que, aproximadamente, 50% das 

categorias de produtos tem apresentado troca por marcas menos dispendiosas. 

Conforme demonstrado, ao buscar se proteger da inflação e da restrição no orçamento, o 

consumidor opta por diversas alternativas. Entretanto, se essas não resultam no 

equilíbrio orçamentário, são buscadas ainda outras via junção ou conjugação entre elas. 

Porém, caso recorra a todas as possibilidades existentes e ainda assim persistir perda do 

poder de compra, não há outro caminho a não ser o de reduzir e/ou racionar a compra.  

Dados da Nielsen (2016) demonstram, relativamente aos supermercados,  queda de 

1,2% em volume em 2015 em relação a 2014 refletindo a tentativa do consumidor em 

equilibrar o orçamento familiar com o consumo. 

 

5. IMPLICAÇÕES NO TURISMO RURAL 

 

O Turismo Rural é definido como o conjunto de atividades desenvolvidas no meio 

campestre, estando comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade. Abrange a oferta de serviços, equipamentos e produtos tais como 

hospedagem, alimentação, transporte de visitantes, recepção à visitação em 

propriedades agrícolas, recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas 

ao contexto rural, eventos e outras práticas no campo e que existam em função do 

turismo ou se constituam no motivo da visitação2. 

Esse turismo, como atividade deslocadora de pessoas para vivenciar os prazeres e as 

peculiaridades vivenciados pela vida campestre, certamente sofre os reflexos e 

impactos, diretos e indiretos, do cenário econômico presente em qualquer país. Se este 

no Brasil afetou o dia a dia do setor supermercadista, o mesmo é possível afirmar 

relativamente àquele, embora a carência de estatísticas dificulte avaliar tal impacto. 

Entretanto, a desaceleração do PIB e a inflação elevada certamente trouxeram reflexos 

negativos. 

                                                           
2 Brasil. Ministério do Turismo (2010, p. 18) 
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Neste quadro, de acordo com Salah-eldin (1977) o turismo tem como função a geração 

de divisas se relacionando diretamente com diversos outros setores como hotelaria e 

refeições, transportes, alimentação fora do lar e, pode-se afirmar, em alguma extensão, 

com o movimento em supermercados. 

Lage & Milone (1991) apontam os principais fatores que afetam o setor de turismo, 

inclusive o da modalidade rural. Seriam eles:  

i)   Preços dos produtos turísticos; 

ii)   Preços de demais produtos e serviços relacionados; 

iii)   Preços dos fatores de produção;  

iv) Inovações tecnológicas.  

Ainda, segundo os mesmos autores, há igualmente reflexos via Balanço de Pagamentos, 

já que os gastos com hotelaria, alimentação, compras, lazer, transporte e demais 

serviços implicam em fluxos monetários oriundos do turismo. 

Por outro lado, de acordo com Rabahy et al. (2009), o gasto turístico consiste em uma 

das principais medidas da demanda turística estando diretamente relacionado à renda 

familiar.  

No caso do turismo rural, este tende cada vez mais a integrar o orçamento de 

agricultores que abrem as respectivas propriedades para que visitantes desfrutem da 

experiência do dia a dia no campo. A atividade acaba sendo ferramenta de negócio à 

medida que, paralelamente ao conhecimento que os proprietários agrícolas travam com 

pessoas, estas sendo informadas e experimentando produtos localmente produzidos 

resultam como em propagandistas dos mesmos. Propicia, assim, a abertura de canais 

que possibilitem tais bens a serem comercializados por pequenos varejistas ou, até 

mesmo, por cadeias de lojas englobando supermercados e estabelecimentos similares. 

Não raro o turismo rural, ao se constituir em fonte de renda adicional aos proprietários 

agrícolas, permite que dívidas contraídas em atraso sejam de imediato equacionadas e, 

também, que o horizonte de negócios se amplie. Desta maneira, pode dar origem a 

abertura de agroindústrias, pequenos restaurantes e até a reestruturação do imóvel 

objetivando a diversificação das atividades localmente levadas adiante como 

certificação orgânica da produção, criação animal (galinhas, gado) caso esta não seja até 

então praticada. Visitas autoguiadas pela propriedade, permitindo a integração dos 

turistas com a natureza, a vivencia harmônica do local com o ambiente ou ainda, tour da 
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experiência, isto é, um conjunto de serviços para que os visitantes experimentem um 

pouco da vida local. 

Desta maneira, qualquer variação no orçamento doméstico ou diante da perda do poder 

de compra, a demanda turística é negativamente afetada. Certamente, esse reflexo 

especificadamente no turismo rural acarreta desdobramentos em outros campos tendo 

em vista a diminuição de divisas dele advindas. No geral, efeitos multiplicadores 

acabam acontecendo, como mencionado, na hotelaria, alimentação, compras, lazer, 

transporte e serviços diversos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta contribuição com base em pesquisas quantitativas e de campo coletou o que ocorre 

atualmente no Brasil, particularmente na área dos supermercados, analisando as 

alterações comportamentais e consequentes mudanças de hábitos de consumo, com 

reflexos diversos, inclusive no turismo rural. Pretendeu revelar tendências de 

comportamento afetando o bem estar econômico e social do País. Certamente, os 

resultados podem levar a análises semelhantes aplicáveis à comunidade lusófona e a 

outras nações nas quais a desaceleração da economia e a inflação elevada venham a 

ocorrer.  

Entretanto, torna-se importante ressaltar que a superação da crise brasileira pode 

originar novo ciclo de crescimento e desenvolvimento, porém requer transformações 

profundas envolvendo ações especificas nas áreas política e econômica. Certamente, o 

baixo crescimento, com ou sem redução no PIB, associado à inflação persistente, juros 

estratosféricos e carga tributária elevada e mal gerenciada, prenunciam sérios riscos de 

prolongados períodos desfavoráveis e reforçam a necessidade de ações pró ativas para 

reversão do status quo. De qualquer forma, tudo leva a transparecer que equacionada a 

situação política, a economia certamente revigorará novamente impulsionando todos os 

segmentos, inclusive o supermercadista e o do turismo rural.  

Finalmente, certamente a abordagem de temática da espécie é palpitante e pesquisas 

outras são encorajadas e certamente advirão.. 
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Resumo:  

Pelas sinergias que pode estabelecer o turismo rural tem sido visto como uma atividade 
a promover em áreas rurais. No entanto, alguns dos estudos existentes a respeito dos 
efeitos do turismo rural, referem que os resultados da atividade devem ser observados 
com alguma prudência, já que a atividade parece estabelecer poucas ligações com as 
atividades tradicionais, isto é, próprias das comunidades rurais. Esta situação afasta-se 
claramente dos princípios que estiveram na base da criação e desenvolvimento do 
produto turístico em Portugal e que poderiam contribuir para o desenvolvimento das 
regiões rurais. Nestas situações, cabe-nos questionar qual tem sido o papel da ruralidade 
proporcionada pelo turismo rural? O estudo aqui apresentado resulta da aplicação de 
inquéritos a promotores de unidades de turismo rural na região Dão-Lafões. Os 
resultados apurados indicam-nos que as sinergias com a agricultura são débeis, a oferta 
de atividades tradicionais e com carácter de ruralidade é escassa, faltando igualmente as 
ligações com outras entidades económicas locais, com o comércio, o artesanato local, os 
produtores de produtos locais (de que são exemplo os produtos agrícolas e 
agroalimentares locais), para citar só alguns exemplos.  
 

Palavras-chave: turismo rural, oferta, ruralidade, integração 
 

 

1. Introdução 
O turismo rural é largamente visto como importante para desenvolver as economias dos 

meios rurais. Efetivamente, muitos estudos têm sugerido que o turismo é um 

instrumento importante de desenvolvimento rural dessas áreas, aumentando a sua 

viabilidade económica, estimulando a sua regeneração social e as condições de vida das 

comunidades rurais (Kastenholz, 2010; Saxena & Ilbery, 2010). Embora seja certo que a 

atividade não deve ser vista como o motor de desenvolvimento das áreas rurais, como 
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muitas vezes apregoado pelas estruturas governativas locais (Ribeiro, 2003b), não deixa 

de ser certo que a atividade poderá ter um papel importante no desenvolvimento dessas 

áreas, sobretudo num período de crise agrícola (Cánoves et al., 2004). A importância 

atribuída ao turismo rural resulta do seu potencial para diversificar a economia rural, 

podendo também capitalizar uma série de atividades e/ou recursos – ambiente, artes e 

ofícios tradicionais, pequeno comércio, restauração, pequenas empresas locais, para 

citar só alguns exemplos. O desenvolvimento de atividade pode levar ainda ao 

desenvolvimento de infraestruturas locais que beneficiam não só os turistas, como 

também a própria população local (Dinis, 2011).  

Em Portugal o turismo rural é oficialmente consagrado em meados dos anos oitenta 

através da instituição do quadro regulamentar do Turismo no Espaço Rural (TER). Foi 

evidente, já na altura, a preocupação das entidades oficias com a proteção e valorização 

do património cultural das zonas rurais. Passados pouco mais de dez anos, as 

preocupações com o desenvolvimento rural foram assumidas como um dos objetivos a 

atribuir ao TER pelo governo nacional. Com efeito a legislação nacional referiu em 

1997 como objetivos do TER a revitalização e desenvolvimento do tecido económico 

rural, o aumento de rendimento das populações locais e a criação de emprego e fixação 

das referidas populações. A contemplação das atividades de animação e diversão 

turística não foi certamente alheia ao reconhecimento da necessidade de criar e 

desenvolver ofertas complementares ao alojamento, das quais as com características 

mais tradicionais e rurais das comunidades locais. Apesar disto, em Portugal embora o 

turismo rural possa ser importante para uma ou outra família, parece ter pouco impacto 

ao nível das comunidades rurais e dos seus efeitos económicos e sociais (Cavaco, 1999). 

Cristóvão (1999) fala, inclusivamente da falta de complementaridade com as atividades 

agrícolas e do fraco enraizamento local.  

Nestas situações, cabe-nos questionar qual tem sido o papel da ruralidade proporcionada 

pelo turismo rural? O estudo aqui apresentado resulta da aplicação de inquéritos a 

promotores de unidades de TER na Região Dão-Lafões (RDL). O artigo inclui cinco 

sessões. Para além da introdução (seção 1), na seção 2 explora-se a necessidade de um 

turismo de caráter mais integrado e na seção 3 debruçamo-nos sobre a instituição e 

desenvolvimento legal do produto turístico em Portugal. Na seção 4 apresenta-se a 

região em estudo e os procedimentos metodológicos. Seguidamente na seção 5 
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apresentam-se os principais resultados do trabalho desenvolvido e finalmente na seção 

6, à luz destes resultados, as conclusões e pistas para trabalhos futuros.  

 

2. Rumo ao Turismo Rural Integrado 
O conceito de turismo rural, tem sido utilizado de maneira muito diversa pelos 

diferentes autores que se interessam pela temática. Na verdade, o conceito de turismo 

rural ou “turismo no espaço rural”, utilizado para designar o turismo praticado em áreas 

rurais, tem um sentido extremamente amplo e ao mesmo tempo ambíguo, o que torna 

difícil circunscrever os seus limites e definir o seu conteúdo com clareza (Pato, 2015). 

Nos conteúdos que pretende abarcar cabem uma série de designações, muitas vezes com 

contornos particulares, mas ao mesmo tempo semelhantes – agroturismo, turismo verde, 

ecoturismo, enoturismo, turismo de natureza, entre outras (Cavaco, 1995; Cunha, 2006). 

Em qualquer um dos casos, formas que em oposição ao turismo de massas, respeitam 

em princípio a capacidade de carga dos meios rurais, em termos naturais, culturais e 

sociais e portanto com conservação dos recursos locais (Cavaco, 1995).  

Acontece porém que nas áreas rurais podemos encontrar uma multiplicidade de 

“turismos rurais”. Enquanto uns são baseados nos recursos próprios das comunidades 

rurais e por isso são distintivamente rurais, outros ocorrem de forma incidental na zona 

rural, sendo as ligações estabelecidas com a comunidade local e com os seus recursos 

ténues. Assim concordamos com Lane (1994) que refere que na sua forma mais pura, o 

turismo rural, para além de estar localizado em áreas rurais e de poder englobar ele 

próprio vários tipos de turismo, deve ser i) funcionalmente rural, isto é, construído de 

acordo com as características particulares do mundo rural, de espaço aberto, de contacto 

com a natureza, com o património, recursos e práticas tradicionais das comunidades 

rurais, ii) controlado pelas famílias locais e de iii) pequena dimensão.  

A própria Federação Europeia de Turismo Rural vai de encontro às características 

apresentadas, ao definir turismo rural como a atividade sustentável e multifuncional que 

está relacionada com os recursos locais – agricultura tradicional, cultura ou valores 

naturais de pequenas comunidades rurais onde a atividade turística não é a principal 

atividade económica (Eurogites, 2005).  
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Sem dúvida, a defesa por um tipo de turismo mais enraizado no próprio espaço rural vai 

igualmente de encontro ao conceito de “turismo rural integrado”, sugerido por vários 

autores (e.g. Oliver & Jenkins, 2003; Clark & Chabrel, 2007; Saxena et al., 2007; 

Cawley & Gillmor, 2008; Saxena & Ilbery, 2008; Saxena & Ilbery, 2010). É entendido 

como o “turismo explicitamente relacionado com as estruturas económicas, sociais, 

culturais, naturais e humanas das localidades onde se desenvolve. O argumento é que o 

turismo rural integrado – enquanto teoria e abordagem – conduz a um turismo mais 

sustentável que outras formas de turismo porque cria relações fortes com os recursos 

sociais, culturais, económicos e ambientais” (Saxena et al., 2007, p. 347). 

Para tanto é então necessário integrar uma série de atividades (agricultura, artesanato, 

artes e ofícios tradicionais, o processamento de alimentos e o pequeno comércio, 

animação e cultura) e a população local no desenvolvimento das atividades de turismo 

rural.  

 

3. As primeiras leis oficiais do turismo rural em Portugal e o 

desenvolvimento rural  
O ano da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, 

assinala um marco histórico do TER em Portugal, pela instituição legal do produto 

turístico no âmbito do Plano Nacional do Turismo (PNT) e pela disponibilidade de 

apoios e ajudas, muitas delas a fundo perdido que se fizeram sentir a partir dessa altura. 

O produto turístico foi então definido como “a atividade de interesse para o turismo, 

com natureza familiar, que consiste na prestação de hospedagem em casas que sirvam 

simultaneamente de residência aos seus donos” ou representantes (DL nº. 256/86, de 27 

agosto), nomeadamente nas modalidades de Turismo de Habitação (TH), Turismo rural 

(TR) ou Agroturismo (AG). De acordo com a legislação mencionada, estas modalidades 

deveriam contribuir para a proteção e valorização do património cultural, de que a 

arquitetura regional era expressão de grande interesse. O espaço rural foi assim 

consagrado, pela primeira vez, como espaço de turismo, “de um turismo que sendo 

novo, se materializa como um produto distinto em (quase) tudo dos que dominam o 

mercado” (Ribeiro, 2003a, p. 205).  

Passados pouco mais de dez anos, as preocupações com o desenvolvimento rural foram 

assumidas decisivamente como um dos objetivos a atribuir ao TER. Na verdade, a nova 
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legislação do TER (DL nº. 169/97, de 4 julho), enfatizava a revitalização e 

desenvolvimento do tecido económico rural, através do aumento de emprego, 

rendimento e consequentemente fixação das populações nos meios rurais. A 

contemplação das atividades de animação e diversão turística não foi certamente alheia 

ao reconhecimento da necessidade de criar e desenvolver ofertas complementares ao 

alojamento. Tendo como base esta intenção, a referida legislação instituiu, efetivamente 

como parte integrante do TER as atividades de animação que contribuam para a 

divulgação das características, dos recursos e das tradições das regiões, em particular o 

património natural, paisagístico e cultural, os itinerários temáticos, a gastronomia, o 

folclore, a caça, a pesca, os jogos e os transportes tradicionais. Para além disso, a 

legislação de 1997 alargou também o âmbito de alojamento de TER a duas novas 

modalidade de alojamento menos exigente em termos de construção e mobiliário e 

portanto mais populares – as Casas de Campo (CC) e o Turismo de Aldeia (TA).  

Este novo quadro legislativo que abriu a possibilidade a um turismo menos elitista, com 

a introdução das duas modalidades referidas e enfatizou as atividades e recursos 

próprios das comunidades rurais, poderia contribuir de modo mais hábil, para a 

integração dos recursos locais no desenvolvimento do produto turístico e permitir um 

maior enraizamento da atividade turística a nível rural (Joaquim, 1999).  

Embora por questões de tempo, não nos debrucemos aqui sobre a evolução da legislação 

do TER posterior à emitida em 1997, sublinha-se que as questões relativas ao 

desenvolvimento rural parecem ter sido esquecidas pelo governo português nos anos 

posteriores. Efetivamente nos anos seguintes, embora em linhas gerais, a conceção do 

TER não tenha sofrido grandes alterações, argumenta-se que face à sua omissão na 

referida legislação posterior, o propósito do desenvolvimento rural perdeu e perde 

terreno. Falta a referência às atividades, às estruturas e recursos tradicionais – 

agricultura, património natural, paisagístico e cultural, itinerários temáticos, 

gastronomia, folclore, caça, a pesca, jogos e transportes tradicionais, citando só alguns 

exemplos. Obviamente a sua inclusão e referência na respetiva legislação, não significa 

que na realidade os promotores de TER tivessem a preocupação de propor um produto 

turístico que integrasse os referidos recursos, digamos assim, mais rurais. No entanto, a 

sua existência (ou não) poderia vir a constituir-se como um dos requisitos a ponderar 

quando se fala de aprovação de funcionamento de unidades de TER.  
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4. Região em Estudo e Procedimentos Metodológicos 
4.1 Região em Estudo 

A RDL (atualmente denominada de Região Viseu Dão-Lafões) é uma sub-região 

estatística portuguesa, pertencente à região Centro. Administrativamente a região 

pertence ao distrito de Viseu (englobando treze concelhos deste distrito) e ao distrito da 

Guarda, englobando apenas um concelho. A área, de 3483 km² integra catorze 

concelhos: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira 

de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, 

Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela e duzentas e doze freguesias (DL nº. 68/2008, de 

14 abril). A região posiciona-se num território de charneira entre o litoral e o interior da 

Região Centro, apresentando pois, características socioeconómicas que, nalguns casos 

são semelhantes a áreas mais desenvolvidas e, noutros, se aproximam mais das regiões 

rurais do interior do país (AMRDL, 2008).  

No entanto, fruto de recursos de qualidade, a região encerra um potencial turístico que 

deve ser considerado a nível regional e nacional. Na verdade, a RDL combina a riqueza 

patrimonial e paisagística com as potencialidades para a prática do enoturismo e 

agroturismo, integrando um conjunto de quintas, adegas e outros locais associados à 

vinha e ao vinho, para além de possuir as estâncias termais mais conhecidas do país.  

Em termos de alojamento TER, a região em causa dispõem aliás de um número 

considerável deste tipo de empreendimentos. À data da recolha de dados (2010) Dão 

Lafões (DL) contribuía com aproximadamente um quarto em número de 

empreendimentos para a região Centro (formada por doze sub-regiões estatísticas).  
 

4.2 Procedimentos Metodológicos  

O presente trabalho resulta de um trabalho mais amplo inserido num projeto de 

doutoramento subordinado à temática do turismo rural. Os dados acerca das perceções e 

comportamentos dos promotores de TER, foram recolhidos com base num inquérito por 

questionário aplicado em 2010.  

Embora fosse nossa intenção aplicar o inquérito a todos os promotores de TER em 

funcionamento nesse ano, devido à indisponibilidade dos mesmos em colaborar com a 

investigação e/ ou ao facto de não nos ter sido possível entrar em contacto com os 

mesmos nas várias tentativas feitas, de 59 promotores foram realizados 35 inquéritos. 
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Isto representa uma taxa de resposta de 59,3%. Os dados apresentados neste estudo 

foram tratados com base em estatísticas descritivas simples.  

 

 

5. Discussão dos resultados 
5.1 Perfil dos Promotores de TER 

Como se observa na tabela 1, observa-se uma proporção entre géneros semelhantes, não 

obstante a ligeira superioridade de promotores do sexo masculino. Esta constatação não 

corrobora assim com outros estudos (e.g. McGehee et al., 2007), que referem a 

predominância de promotores do sexo feminino no turismo rural. Em termos de idade, 

verifica-se que a maioria dos promotores da região em análise possui uma idade 

superior aos 55 anos de idade. Tal como argumenta Moreira (1994), há mais de duas 

décadas, estamos certamente na presença de promotores com um perfil profissional já 

bem definido. Passando agora para a observação do grau de instrução dos promotores, 

observa-se que a maioria possui formação superior. Esta constatação é para nós 

importante, já que indicia que dadas as formações de grande parte dos promotores em 

apreço, o TER é na região gerido por pessoas que não têm a atividade agrícola (ou afim) 

como a atividade profissional principal. Observa-se ainda na tabela 1 que a fonte 

principal de rendimentos do agregado doméstico é exterior ao empreendimento 

turístico. Julgamos aliás que esta questão pode indiciar a pouca necessidade de se 

desenvolverem produtos mais completos e genuínos, dos quais os recursos rurais 

marcariam certamente a diferença.  

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos promotores de TER 
Variáveis n % 
Género 

Feminino 
Masculino 

 
17 
18 

 
49 
51 

Idade (anos) 
< 34  
35-44 
45-54 
55-64 
> 65 anos 

 
1 
4 
6 
13 
11 

 
3 
11 
17 
37 
31 

Grau de instrução 
1.º Ciclo (1-4 anos) 
2.º Ciclo (5-6 anos) 
3.º Ciclo (7-9 anos) 

 
2 
2 
3 

 
6 
6 
9 



2594    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

8 
 

Variáveis n % 
Secundário geral 
Superior 

3 
25 

9 
71 

Fonte Principal de Rendimentos 
Exterior ao Empreendimento 
Empreendimento 

 
30 
5 

 
14 
86 

Fonte: Própria, com base nos dados dos inquéritos 

 

5.2 Sinergias entre turismo e agricultura 

De forma a analisarem-se as sinergias entre turismo e agricultura, perguntámos aos 

promotores se o empreendimento turístico estava inserido numa exploração agrícola. 

Pela leitura da figura 1 observa-se que, não obstante, existir uma proporção semelhante 

entre promotores com e sem área agrícola, a maioria dos promotores (18) não tem o 

empreendimento turístico integrado numa exploração agrícola.  
 

 

Figura 1 – Proporção de promotores com e sem área agrícola 
Fonte: Própria, com base nos dados dos inquéritos 

 

Numa região cuja atividade primária está em boa medida relacionada com a produção 

de vinha e vinho e outros produtos agrícolas que gozam de uma proteção especial (caso 

da vitela de Lafões e da maçã Bravo de Esmolfe), os dados parecem desde logo 

evidenciar, que existe alguma falta de ligação entre agricultura e turismo.  

Todavia perguntámos aos promotores (17) que possuíam o empreendimento integrado 

numa exploração agrícola, quais eram as sinergias entre agricultura e turismo. As 

respostas a esta questão são visíveis na tabela 2.  

 

18; 51%
17; 49% Não

Sim
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Tabela 2 – Sinergias entre turismo e agricultura 
 n % 
Não existem sinergias entre turismo e agricultura  4 24 
Existem reduzidas sinergias entre turismo e agricultura  8 47 
As crianças gostam de apreciar e ver fruta nas árvores  2 12 
Podem ser complementares - os turistas interessam-se pela 
parte agrícola)  2 12 
No futuro pretende vender produtos de agricultura biológica  1 6 
Total  17 100 

Fonte: Própria, com base nos dados dos inquéritos 

 

Aproximadamente metade dos promotores refere que “as sinergias entre turismo e 

agricultura são reduzidas” e aproximadamente um quarto dos mesmos refere 

inclusivamente que “não existem sinergias entre turismo e agricultura”. Claramente 

estes dados colocam em causa (mesmo que parcialmente) o anunciado pela própria 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2010) que refere que turismo 

contribui para: “a sustentação do rendimento dos agricultores” e para a “diversificação 

das atividades ligadas à exploração agrícola”.  

 

5.3 As atividades de animação turística proporcionadas 

A respeito das atividades de animação turística proporcionadas ao nível do 

empreendimento, pedimos aos promotores que de um leque vasto de atividades nos 

assinalassem as que proporcionavam aos turistas (quer fossem proporcionadas apenas 

pelo empreendimento, quer em colaboração com outras entidades/ empresas). Pela 

leitura da figura 2, observamos desde logo que as atividades com um carácter mais 

tradicional, ou seja com base nos recursos materiais e imateriais próprios das 

comunidades rurais, são escassas.  
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Figura 2 – Atividades proporcionadas pelo empreendimento turístico 

Nota: Apenas foram consideradas as atividades que eram proporcionadas por três ou 
mais empreendimentos 

Fonte: Própria, com base nos dados dos inquéritos 
 

Com efeito os jogos tradicionais, as práticas relacionadas com atividades agrícolas, as 

provas de vinhos e outras atividades mais tradicionais (com danças e cantares 

tradicionais) ou são escassamente proporcionadas pelos empreendimentos ou não 

chegam sequer a fazer parte da lista de oferta dos mesmos. Digamos que, a oferta de 

grande parte deles se baseia muito mais no alojamento e em atividades encontradas em 

empreendimentos localizados em áreas urbanas, do que em atividades rurais.  

 

5.4 Ligação com fornecedores de produtos e serviços locais 

A maioria das atividades de animação referida acima é essencialmente desenvolvida 

dentro da propriedade de inserção das unidades de TER. Para além deste facto, 

verificamos ainda, que sempre que se verifique a participação de entidades exteriores ao 

empreendimento para o fornecimento de tais atividades, os acordos previamente 

estabelecidos com as mesmas, são feitos, no geral, esporadicamente e em regime de 

cooperação informal, em que não há acordo formalizado entre as entidades envolvidas. 

A este último respeito interessa mencionar que menos de metade (43%) dos 

24
22

20
17

9
8

6
5

4
4
4
4
4

3
3
3

0 5 10 15 20 25 30

Jogos de “salão” (xadrez, bilhar)
Lazer piscina

Bicicletas
Serviço de refeições
Leitura e biblioteca

Atividades aquáticas (rafting, canoa, etc.)
Excursões pelo campo/ região com guia

Venda de produtos tradicionais
Prova de vinhos

Práticas relacionadas atividades agrícolas
Venda de produtos agrícolas
Passeios equestres/hipismo

Possibilidade de usufruir de campo de ténis,…
Excursões temáticas com guia

Jogos tradicionais
Animação em bar
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empreendimentos possui algum tipo de ligação com entidades de fornecimento de bens 

e serviços ao empreendimento e como referido, estas, salvo raras exceções, revestem 

um carácter informal.  

 

 
Figura 3 – Ligação com fornecedores de produtos/ serviços locais 

Fonte: Própria, com base nos dados dos inquéritos 
 

Acresce ainda que as ligações estabelecidas são com empresas que, de forma geral, não 

estão tão enraizadas no espaço rural e por isso não há grande contributo para a 

revitalização da cultura e economia rural.  

 

 

6. Conclusão 
Apesar do enfoque no turismo rural enquanto promotor de desenvolvimento rural, a 

atividade parece não estar ainda enraizada na economia e sociedade rural. Prova disso 

são as escassas ressonâncias da atividade no setor económico e social local. Destacamos 

desde logo as aparentes frágeis ligações entre a atividade agrícola e a atividade turística. 

Como referimos acima, para além de mais de metade dos promotores em causa, não ter 

a unidade turística inserida numa exploração agrícola, uma boa parte dos mesmos 

consideram que as sinergias entre as duas atividades são ténues. Ou seja, pelo menos na 

região em apreço o turismo rural não beneficia (mesmo que parcialmente) da existência 

da atividade agrícola. Esta conclusão afasta-se claramente da referida por Fleischer & 

Tchetchik (2005) que referem que os promotores de turismo rural beneficiam da 

20; 57%

15; 43% Não

Sim
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existência da atividade agrícola pelo uso da mão-de-obra de forma mais eficiente, 

criando também externalidades positivas que beneficiam a unidade de turismo rural. A 

nosso entender, esta diferença de perceções entre promotores de turismo rural pode ficar 

a dever-se ao facto do turismo rural na RDL ser ainda promovido de forma isolada e 

algumas vezes pouco organizada.  

Paralelamente as atividades de animação e diversão turística proporcionadas não tem 

ainda um carácter de ruralidade, sendo as ligações com empresas ditas rurais, ou seja as 

que mais estão enraizadas na economia local (Korsgaard et al., 2015) e com a própria 

comunidade rural, também escassas. Para além da complementaridade com as 

atividades agrícolas, falta a ligação à cultura, à história e às tradições da região. Ou seja, 

o sistema de funcionamento em rede, que para alguns autores (e.g. Cristóvão, 2011) é 

condição de desenvolvimento rural, na região em apreço é praticamente inexistente. 

Assim sendo, argumenta-se que, por um lado, se perde a essência e um dos propósitos 

do TER (a sua contribuição para o desenvolvimento rural) e o carácter de ruralidade 

destes empreendimentos que, deveriam ter à partida características eminentemente 

rurais.  

Em defesa deste produto turístico e bem assim em prol do desenvolvimento sustentável 

dos territórios rurais sugerimos, como preconizado por vários autores (e.g. Saxena et al., 

2007; Cawley & Gillmor, 2008; Saxena & Ilbery, 2010) a integração dos recursos 

sociais, culturais, económicos e ambientais da localidade rural, de que são exemplo a 

gastronomia tradicional, o artesanato e ofícios tradicionais, o património local, as 

“estórias do povo”, a agricultura tradicional, os cantares e danças tradicionais e os jogos 

populares.  

Em termos de pesquisa futura, seria interessante perceber qual a importância que os 

turistas atribuem aos recursos rurais. 
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Resumo: 

Os recursos cinegéticos constituem um património natural renovável, suscetível de uma 
exploração sustentada, no respeito pelos princípios da conservação da natureza e dos 
equilíbrios biológicos, e dinamizadora das economias locais nos territórios rurais mais 
despovoados. Atualmente existem mais de 110.000 caçadores mas desconhece-se o 
contributo da atividade cinegética para a economia nacional. O objetivo da presente 
comunicação é apresentar uma estimativa do valor económico do setor da caça. 
O valor económico da atividade caça foi estimado a partir da despesa realizada pelo 
consumidor final - o caçador -, incluindo-se os custos diretos, desde o pagamento do 
serviço caça, custo das armas e munições e despesas com os cães, e os custos indiretos 
onde constam as despesas de deslocação e estada, livros e revistas da especialidade. As 
licenças e taxas, constituem um pagamento de um serviço à Administração Pública, 
pelo que são também considerados na despesa agregada dos caçadores. 
Foi recolhida informação proveniente dos serviços oficiais (p.e. ICNF, DGAV e PSP), 
de instituições do setor da caça e dos seguros. Foi também recolhida informação 
primária através de entrevistas diretas a vários especialistas do setor (desde caçadores e 
matilheiros até produtores de caça e organizadores de safaris), e da realização de um 
inquérito aos caçadores. Estimou-se o valor económico para o ano 2014 mas, o número 
de abates é apurado por época cinegética, tendo-se trabalhado a informação de 
2013/2014. 
Estimou-se um volume de negócio de 329,9 milhões de euros (M€). A principal despesa 
é relativa ao valor da caça, acima dos 100 M€. Têm também um peso muito grande, as 
despesas com as armas, munições, licenças e seguros (cerca de 85 M€), e os custos com 
as deslocações nacionais, dormidas e restauração (mais de 70 M€). As despesas com os 
cães são também muito elevadas, ultrapassando os 30 M€. Este valor económico da 
caça é equivalente a 5% da produção do ramo agrícola.  

Palavras-chave: caça; cinegética; valor económico; Portugal 





P15

ESADR
2016

As Tecnologias de Informação,  
Comunicação e Eletrónica (TICE) na 
competitividade do Sistema Agrário 
e na promoção do Desenvolvimento 
Rural



2604    |    ESADR 2016



Atas  Proceedings    |    2605

 
 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E DO IDH-M NOS 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA MINERADORA 

VALE NA AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA 
 

José de Ribamar Sá Silva 
Professor Associado, Departamento de Economia, Universidade Federal do Maranhão 
Centro de Ciências Sociais, Cidade Universitária Dom Delgado, Av. dos Portugueses, 
1966, CEP 65080-805, São Luís, Maranhão, Brasil, E_mail: zederiba@hotmail.com 

 
Benjamin Alvino de Mesquita 

Professor Associado, Departamento de Economia, Universidade Federal do Maranhão 
Centro de Ciências Sociais, Cidade Universitária Dom Delgado, Av. dos Portugueses, 

1966, CEP 65080-805, São Luís, Maranhão, Brasil, E_mail: bamin@uol.com.br 
 

RESUMO 

Nas últimas três décadas, tem se intensificado a exploração dos recursos naturais na 
província mineral de Carajás, para abastecimento do mercado exterior, articulando 
diretamente o espaço amazônico com a dinâmica de reprodução do capital em escala 
global. A atuação da companhia Vale na região gera diversos impactos nos municípios 
situados em sua área de influência, a qual abrange parte dos estados do Pará e do 
Maranhão. Ao lado da geração de riqueza, as atividades de extração, processamento e 
transporte dos minérios tem impactos na degradação dos ecossistemas locais e na 
desestabilização da produção de alimentos da agricultura familiar. Alguns dos impactos 
socioeconômicos podem ser expressos, por exemplo, na visível precariedade das 
condições de vida da população residente às margens da estrada de ferro Carajás/Porto 
de Itaqui. Nesse contexto, procura-se no presente artigo evidenciar a evolução do IDHM 
(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e o comportamento da produção de 
alimentos básicos em alguns dos municípios que são entrecortados pela estrada de ferro 
que interliga a mina, no estado do Pará, ao porto de exportação, no litoral do Maranhão. 

Palavras-chave: Amazônia brasileira; Desenvolvimento humano; Agricultura familiar. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A exploração dos recursos minerais da Amazônia oriental foi intensificada após a 

descoberta da província mineral de Carajás e com a subsequente implantação de 

empreendimentos favorecidos pela criação do Programa Grande Carajás (PGC), na 

década de 1980. Ao longo de três décadas, essa exploração só vem se ampliando, na 
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perspectiva de atender à demanda do mercado externo, num movimento articulado com 

o funcionamento global do sistema capitalista.  

O conjunto desses empreendimentos abrange grande leque de atividades, além da 

extração dos minerais, aquelas que são ligadas a uma dimensão urbano-industrial e 

outras vinculadas à zona rural, voltadas para plantio de florestas comerciais, 

monocultura de grãos, pecuária e produção de carvão vegetal, numa extensa área que se 

passou a chamar “corredor Carajás”. A companhia Vale é a principal empresa 

envolvida, especialmente, no que se refere ao Projeto Ferro Carajás, e controla as 

atividades desde a mina até o porto de exportação, bem como a comercialização dos 

minérios, integrando os circuitos de produção e circulação. 

A presença da então Vale do Rio Doce e dos demais empreendimentos incentivados 

pelo PGC na região provoca controvérsia desde a implantação na década de 1980, tanto 

no que concerne à capacidade de propagação de efeitos positivos em estímulo aos 

demais segmentos econômicos quanto pelos impactos nos ecossistemas locais e na 

organização da produção de alimentos da agricultura familiar nos municípios situados 

na área de influência da estrada de ferro Carajás, do interior do Pará e ao litoral do 

Maranhão.  

A precariedade das condições de vida da população ao longo do corredor Carajás se 

mostra, à primeira vista, na paisagem dos povoados às margens da ferrovia, mas torna-

se explícita na movimentação frenética de ambulantes que tentam vender iguarias aos 

passageiros a cada parada que o trem faz, nos dois sentidos do trajeto entre os terminais 

de São Luís e Parauapebas. 

É esse contexto que se busca discutir no presente artigo, estabelecendo de início uma 

breve caracterização da área de influência da estrada de ferro Carajás, para em seguida 

examinar, tendo em conta os objetivos do Programa Grande Carajás, a evolução da 

agricultura empresarial e da produção de alimentos da agricultura familiar. Ao final, 

procura-se identificar na evolução do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal), se há elementos que possam indicar possível interferência dos 

empreendimentos vinculados ao PGC na melhoria dos indicadores nos municípios 

situados na área de influência da ferrovia, desde a mina até o porto. 
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2. UMA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ESTRADA DE 
FERRO CARAJÁS 

 

O Programa Grande Carajás (PGC) foi criado pelo governo do Brasil em 19801, 

atingindo uma vasta uma região nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins, com 

limites nos rios Xingu (Pará) e Parnaíba (fronteira do Maranhão com o Piauí). Na 

história recente da exploração sistemática dos minérios da Amazônia, foi pensado o 

Projeto Ferro Carajás, da então estatal e uma das principais mineradoras do mundo, a 

Companhia Vale do Rio Doce. Nas palavras de Feitosa (1998), esse projeto foi 

viabilizado na medida em que, na passagem da década de 1970 para 1980, a CVRD, 

ganhou espaço no mercado internacional e assumiu interlocução ativa nas políticas 

relativas a produção e comercialização de minérios no Brasil. No debate sobre o Projeto 

Ferro Carajás, a CVRD acabou ampliando os objetivos do mesmo, de modo que, pelo 

Decreto Lei nº 1.813/1980, foi criado o que se convencionou chamar de Programa 

Grande Carajás (Feitosa, 1998). 

Os principais objetivos do PGC remetem, em última instância, a uma maior inserção da 

Amazônia brasileira no mercado internacional, buscando incrementar a geração de 

recursos em moeda estrangeira para a continuidade do pagamento da dívida externa do 

país. Feitosa (1998), com base no decreto supramencionado, descreve os estratos de 

empreendimentos previstos para a área de abrangência do PGC: o primeiro deles cobria 

a construção da ferrovia ligando a mina de extração, na Serra dos Carajás, estado do 

Pará, ao porto de exportação no litoral do Oceano Atlântico, em São Luís, capital do 

Maranhão; instalação e ampliação do sistema portuário; obras de infraestrutura para 

viabilização do uso de hidrovias e aproveitamento hidrelétrico de bacias hidrográficas. 

Num segundo estrato, estavam previstas ações de pesquisa, prospecção, extração, 

beneficiamento, processamento primário de minério; agricultura, pecuária, pesca e 

agroindústria; florestamento, reflorestamento e beneficiamento de madeira2. Com 

atenção neste segundo estrato, podemos reordenar alguns empreendimentos, sem 

                                                           
1 Esse programa foi oficialmente extinto em 1990. 
2 Feitosa (1998) menciona um terceiro estrato, que estaria associado ao esforço de captação de recursos 
financeiros externos. 
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prejuízos dos demais, em dois grandes segmentos de atividades, que foram definidos 

como estratégicos: o minero-metalúrgico e o agropecuário e agroflorestal.  

Quanto ao primeiro segmento, conforme destacou o geógrafo Breno dos Santos (apud 

Feitosa, 1994), o Programa viabilizou a exploração da maior reserva de minério de ferro 

até então descoberta em todo Planeta, localizada no sudeste do Pará e cujo potencial 

inicial foi estimado em 18 bilhões de toneladas de ferro de alto teor, além de outros 

minerais de importância estratégica no mercado, como bauxita, manganês, cobre, 

estanho, níquel e ouro – em relação ao ouro, por exemplo, hoje se sabe que volume da 

reserva é várias vezes superior às 100 toneladas inicialmente divulgadas. 

No segundo segmento, foi previsto um conjunto de empreendimentos voltados para a 

modernização da agropecuária na área de influência do projeto principal (minero-

metalúrgico). No que se refere à agricultura, propriamente dita, foi dada forte ênfase 

para a produção de grãos em larga escala, onde os potenciais empreendimentos seriam 

estimulados via concessão de incentivos fiscais diretos, postos à disposição dos 

interessados, tanto por instituições criadas para essa finalidade quanto pelas já 

existentes, voltadas ao desenvolvimento regional. Paralelamente, também havia o 

objetivo de ampliação da pecuária empresarial de grande porte, já implantada no 

período anterior (1970-1985) com benefícios fiscais e outras facilidades proporcionadas 

por agências de fomento ao desenvolvimento regional, Sudene (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste), Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia), principalmente nas microrregiões de Imperatriz e Pindaré, no Maranhão, 

berço dos projetos empresariais beneficiados no auge dos incentivos fiscais e de Lei da 

terras3, conforme destaca Mesquita (2006). Outra atividade prevista, de grande 

importância para o suprimento do carvão vegetal necessário ao funcionamento das 

unidades de transformação primária do minério de ferro em ferro-gusa, foi o plantio de 

eucalipto. 

Em seu conjunto, esses projetos apresentam elevado potencial de impacto nos contextos 

locais onde foram implantados. Como observa Silva (2008), o caráter dessa 

interferência abrange diversos aspectos que, de um lado, representam a geração de 

determinada massa de emprego e de renda e, de outro lado, provocam resultados 

                                                           
3 Lei do estado do Maranhão, nº 2.979, de 17 de julho de 1969. 
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negativos, diretos e indiretos, que vão desde a devastação da cobertura vegetal e a 

degradação das condições gerais de equilíbrio dos ecossistemas locais até a 

desarticulação do modo de vida e, em particular, das formas de produção material das 

populações atingidas.  

Apesar das promessas reiteradas à época por seus defensores, o ímpeto maior do PGC, a 

exportação, exige que os empreendimentos funcionem sob dada combinação de fatores 

de produção. Assim, Silva (2008) enfatiza que esses projetos apresentam, por um lado, 

possibilidades muito frágeis no que se refere à promoção de benefícios significativos 

para as populações locais, acentuando-se o caráter excludente da opção de 

desenvolvimento e, por outro lado, eles se destacam muito mais por seus efeitos 

desestimulantes sobre a produção agrícola tradicional, pela força de atração que 

exercem sobre a mão-de-obra na região, bem como pela interferência que desencadeiam 

sobre os ecossistemas locais. 

Considerando seus possíveis impactos diretos ao longo da ferrovia, merecem atenção as 

usinas implantadas em alguns municípios e que atuam no processamento intermediário, 

transformando o minério de ferro em ferro-gusa. O processo poderia ter efeitos 

positivos para as economias locais, uma vez que a transformação preliminar 

possibilitaria geração e circulação de renda, através dos salários e da realização de 

compras no varejo da região, podendo estimular o surgimento de empregos indiretos, 

ainda que em pequena escala. 

Todavia, esse movimento também provoca mudanças sociais e ambientais com 

potenciais danos aos contextos locais. As usinas que foram instaladas no corredor 

Carajás4 usam o carvão vegetal, que é, proporcionalmente, o principal componente para 

a transformação do minério de ferro – mais da metade do custo de produção, conforme 

Gistelinck (1988). Inicialmente, a disponibilidade de mata secundária constituiu um 

fator favorável no que se refere à redução dos custos de produção. E naquele momento, 

o autor denunciava que os projetos de ferro-gusa vinham recebendo aprovação do PGC 

sem que se levasse em conta a questão ambiental e, particularmente, a devastação da 

floresta. 

                                                           
4 Usa-se expressão “corredor Carajás” como sinônimo de “área de influência da estrada de ferro Carajás”. 
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Na prática, nenhum plano diretor resolverá o problema do 
carvão vegetal. Cada usina de ferro-gusa procurará assegurar o 
abastecimento do carvão vegetal, haverá um mercado livre. As 
empresas vão oferecer aos lavradores, potenciais produtores de 
carvão, tecnologia e material necessário para a construção dos 
fornos e, no início, um preço atrativo. Depois de grande parte 
dos pequenos produtores terem abandonado as suas roças em 
troca da produção do carvão, o preço vai se nivelando e os 
intermediários vão ficando com a margem de lucro. A floresta 
vai ser devastada e o lavrador deixará de produzir alimentos 
(Gistelink, 1988). 

A situação em que agentes intermediários assumem a aquisição de distribuição do 

carvão logo se configurou na região. Conhecidos localmente como gatos, esses agentes 

encarregaram-se de recrutar os produtores diretos, geralmente pequenos agricultores 

vulneráveis às incertezas de suas atividades de subsistência. 

Na relação estabelecida, as grandes empresas compram o carvão 
de um intermediário e este compra dos produtores diretos, sendo 
que a empresa controla os preços e a medição da produção, 
operando-se o processo segundo a lógica de remuneração por 
peça, em que o produtor recebe por metro cúbico de carvão 
produzido. Nessa forma de remuneração, revela-se uma brutal 
exploração da mão-de-obra. Buscando aumentar suas receitas, 
os trabalhadores têm de prolongar as correspondentes jornadas 
de trabalho e empenhar-se mais intensivamente, submetendo-se 
a um consumo acelerado de suas energias. (Silva, 2008). 

Com essa forma de controlar o processo, as grandes empresas conseguem esquivar-se 

de eventual responsabilização pelas condições de trabalho, bem como não precisam 

assumir encargos sociais e demais obrigações legais da relação trabalhista, além de 

neutralizar potenciais conflitos de interesse entre trabalhadores e capitalistas, pois a 

relação se configura entre os próprios não-proprietários dos meios de produção. Marx 

chamou atenção, já no século XIX, que o sistema de salário por peça é a forma de 

remuneração que mais interessa aos capitalistas, uma vez que a exploração dos 

trabalhadores pelo capital se realiza por meio da exploração do trabalhador pelo 

trabalhador (Marx, 1985). 

A Estrada de Ferro Carajás entrou em funcionamento no ano de 1985 e, até o hoje, seu 

significado tem se evidenciado cada vez mais, tanto nos problemas que causa às 

comunidades atingidas quanto no gigantismo de suas operações. Essa ferrovia de 892 
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km de extensão é parte do sistema integrado de exploração de minérios da Vale: 

mina/ferrovia/usina/porto/navios. A companhia criada pelo Estado brasileiro em 1942, 

foi privatizada no contexto da ofensiva neoliberal no ano de 19975 e suas operações 

estão presentes em nos continentes, além de 14 estados no Brasil. 

Informações publicadas pela companhia (Vale, 2016) revelam que 120 milhões de 

toneladas de carga e 350 mil passageiros são transportado a cada ano pela estrada de 

ferro Carajás. Atualmente, a Vale está intensificando ainda mais a mineração na 

província de Carajás, com o Projeto Carajás S11D, sendo previstos investimentos de 16 

bilhões de dólares, para ampliar a capacidade de extração e transporte do minério de 

ferro. A ferrovia está sendo duplicada, com a construção de 504 km de nova linha e 

remodelamento de 226 km da existente.  

Esse novo cenário traz ainda maiores preocupações para muitos moradores dos mais de 

90 povoados, vilas e cidades ao longo do atual trajeto da ferrovia. Hoje, ainda sem a 

duplicação, operam 35 composições simultaneamente, incluindo-se uma que integra 330 

vagões, o que corresponde ao comprimento de 3,3 quilômetros (Vale, 2016). As 

principais reclamações dos moradores incluem, entre outras, ocorrência de 

atropelamentos com morte, trepidação que provoca rachadura nas paredes das casas, 

poluição sonora, interrupção frequente no fluxo de pessoas de lado a outro da ferrovia 

durante a passagem dos comboios. Em 2013, gestores de 23 municípios criaram o 

Consórcio dos Municípios da Estrada de Ferro Carajás no Maranhão, numa tentativa de 

ampliar o poder de negociação com Vale. 

A iniciativa visa o recolhimento de tributos municipais, 
pagamento de compensações socioeconômicas e ambientais aos 
municípios, já que a Vale é uma empresa com alto poder de 
agressão ao meio ambiente, contribuição para o Fundo de 
Desenvolvimento Municipal (...), bem como a elaboração de 
Planos Diretores Municipais sólidos, que irão contribuir para a 
detecção de problemas socioeconômicos e ambientais dos 
municípios, apontando soluções para tais problemas, dentre os 
quais se sobressai o IDH-M dos municípios consorciados, a 
maioria esmagadora deles com índices abaixo da média 
estadual. (Jornal Pequeno, 2013) 

                                                           
5 A partir de 2008, a empresa deixou de usar a sigla CVRD, passando a identificar-se apenas por Vale e, 
em 2009, mudou também o nome oficial para Vale S.A., que já vinha sendo utilizado como nome 
comercial desde 2007 (Revista Ferroviária, 2009). 
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Aspectos como os acima mencionados, servem para ilustrar a situação atual. Pode-se, 

também, depreender que a duplicação da ferrovia poderá significar a potencialização 

dos problemas hoje enfrentados pelas referidas populações. Ao longo de três décadas 

desde sua implantação, observa-se que os empreendimentos do PGC significaram o 

acirramento dos problemas fundiários e ambientais em sua área de abrangência, na 

chamada Pré-Amazônia maranhense e na parte sul/sudeste do Pará, ao longo do que se 

convencionou chamar de Corredor Carajás, uma vez que se estende por 150 km de cada 

lado da ferrovia, desde a serra dos Carajás até o porto, na ilha de São Luís. Nesse 

corredor instalou-se a maioria dos projetos incentivados pelo PGC, cuja escala 

prioritária era a grande empresa.  

Na seção seguinte, com o propósito de observar evolução das atividades econômicas, 

particularmente, a agricultura empresarial e a familiar, nos últimos 25 anos, opta-se por 

examinar a área ocupada por alguns produtos selecionados desses segmentos. 

 

3. EXPANSÃO DA AGRICULTURA NO CORREDOR CARAJÁS  

 

Para a finalidade do presente artigo, foram observados os dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes aos municípios de Canaã dos Carajás, 

Parauapebas e Marabá, no Pará, e Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jesus 

das Selvas, Buriticupu, Cidelândia, Miranda do Norte, Santa Inês, Santa Rita, São Luís, 

São Pedro da Água Branca e Vitória do Mearim, no Maranhão. 

Conforme já foi mencionado, optou-se por eleger alguns produtos como representativos 

da atividade empresarial e da agricultura familiar e observou-se a evolução da área 

ocupada por esses cultivos no período em foco. Assim, para a agricultura empresarial, 

foram escolhidos, cana de açúcar, milho e soja, enquanto para a agricultura familiar 

foram selecionados arroz, feijão e mandioca. 

No plano geral dos dois estados, Pará e Maranhão, é possível notar-se que, dos três 

produtos da agricultura empresarial (tabela 1), a soja apresentou expansão significativa na 

área ocupada. O Maranhão passou de 15,3 mil hectares (1990) para 677,5 mil hectares 

(2014), o que representa um crescimento superior a 4.300%. Por sua vez, o Pará não teve 
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registro de produção de soja no início do período, porém, em relação ao ano de 2000, 

quando teve 2,2 mil hectares cultivados, subiu para 243,2 mil hectares, em 2014, o que 

significa que houve uma expansão de 10.800% na área ocupada pela soja naquele estado. 

No conjunto do país, o avanço da área de soja foi de 142% no período considerado.  

Quando se observa o conjunto dos municípios da área de influência da ferrovia, 

percebe-se que a evolução da agricultura empresarial apresenta situações muito distintas 

em relação aos produtos selecionados. A soja, que teve crescimento vertiginoso nos dois 

estados, apareceu discretamente, apenas no último ano do período e com ocorrência 

concentrada no município de Açailândia, onde estavam 5,4 mil dos 7,2 mil hectares 

plantados na área de influência da ferrovia. O milho foi o único que teve expansão da 

área ocupada, passando pouco de menos de 20 mil (1990) para quase 44 mil hectares 

(2014), alcançando um acréscimo de 120%. Cabe ressalvar que esse produto é 

normalmente cultivado também pela agricultura familiar, o que não nos permite afirmar 

que, neste caso, o avanço ocorreu na agricultura empresarial.  Por sua vez, a cana-de-

açúcar praticamente desapareceu, restando uma área ocupada pouco significativa, após 

sofrer uma redução de 96% em relação ao início do período. 

 

Tabela 1 - Área ocupada por lavouras empresariais selecionadas, Brasil, Pará, 
Maranhão e Municípios do Corredor Carajás (1990 a 2014) 

Brasil, UF, 
Município Lavoura 

Área plantada (Hectares) Variação 
(%) 

1990 2000 2010 2014  2014/1990 

Brasil 
Cana-de-açúcar  4.322.299 4.879.841 9.164.756 10.472.169 142,3 
Milho 12.023.771 12.648.005 12.963.080 15.841.921 31,8 
Soja  11.584.734 13.693.677 23.339.094 30.308.231 161,6 

Pará 
Cana-de-açúcar 7.084 8.064 10.897 13.350 88,5 
Milho 167.015 419.934 203.669 205.150 22,8 
Soja  - 2.225 85.450 243.171  - 

Maranhão 
Cana-de-açúcar 37.374 19.912 50.477 46.810 25,2 

Milho 499.091 319.759 382.814 551.885 10,6 
Soja  15.305 178.716 495.756 677.540 4.326,9 

Municípios 
da AIEFC 
(MA e PA) 

Cana-de-açúcar 92 40 34 4 -95,7 
Milho 19.981 31.897 39.508 43.978 120,1 
Soja  - - - 7.173  - 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Produção Agrícola Municipal. (online document 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/ protabl.asp?c=1612&z=t&o=1&i=P, acedido em 25-05-2016) 
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Observando-se a evolução da área ocupada pelos produtos típicos da agricultura 

familiar (tabela 2), revela-se uma situação bastante delicada, no período analisado. No 

conjunto do país, houve acentuada redução nos três produtos selecionados, sendo o caso 

do arroz o que sofreu a maior redução percentual (43,6%), porém, em termos absolutos, 

a área do feijão perdeu mais de um milhão e novecentos mil hectares, com uma 

diminuição de 35,9%. Tanto o feijão quanto o arroz perderam grandes parcelas de área 

nos três intervalos do período estudado.  

No Maranhão a área das três principais lavouras (arroz, feijão e mandioca) também 

decresceu de forma acentuada, sendo o caso do arroz o que mais se destaca. O 

encolhimento da área foi de 301 mil dos 690,5 mil hectares ocupados no início do 

período. Sendo 211,6 mil hectares perdidos ao longo da década de 1990 e, só nos 

últimos quatro anos (2010 a 2014), a área encolheu em 92 mil hectares. No Pará apenas 

a mandioca aumentou de forma considerável a área ocupada (25,9%).  

 

Tabela 2 - Área ocupada por lavouras da agricultura familiar selecionadas, Brasil, Pará, 
Maranhão e Municípios do Corredor Carajás (1990 a 2014) 

Brasil, UF, 
Município Lavoura 

Área plantada (Hectares) Variação 
(%) 

1990 2000 2010 2014  2014/1990 

Brasil 
Arroz   4.158.547 3.704.863 2.778.173 2.347.460 -43,6 
Feijão 5.304.267 4.441.431 3.655.538 3.401.466 -35,9 
Mandioca  1.975.643 1.736.680 1.817.055 1.592.287 -19,4 

Pará 
Arroz 132.617 306.304 10.897 126.935 -4,3 
Feijão 49.403 76.733 203.669 53.796 8,9 
Mandioca 236.316 302.257 85.450 297.482 25,9 

Maranhão 
Arroz  690.495 478.839 481.544 389.418 -43,6 

Feijão 105.307 70.744 88.624 97.573 -7,3 
Mandioca  230.909 134.688 210.060 188.080 -18,5 

Municípios 
da AIEFC 
(MA e PA) 

Arroz 30.162 38.776 34.031 26.189 -13,2 
Feijão 4.652 6.087 6.269 5.085 9,3 
Mandioca 7.904 11.424 19.161 17.630 123,1 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Produção Agrícola Municipal. (online document 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/ protabl.asp?c=1612&z=t&o=1&i=P, acedido em 25-05-2016) 
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Nos municípios situados na área de influência da ferrovia, as situações são distintas para 

os três produtos escolhidos. O feijão manteve a área estável, crescendo apenas 9,3% em 

25 anos. Em números absolutos é uma área de pouca relevância, passando de 4,6 mil 

hectares para 5,1 mil hectares. Por sua vez, a mandioca apresentou um acréscimo de 

123% na área ocupada. Esse resultado foi obtido em função do acréscimo que houve 

nos municípios paraenses de Marabá, onde cresceu 1.600%, e Parauapebas, com 150% 

de aumento. Há que se considerar, porém, que a área inicial (7,9 mil hectares) era 

relativa modesta e alcançou 17,6 mil hectares no final do período. 

Quanto ao arroz, em 1990, a área ocupada no corredor Carajás representava cerca de 

10% em relação ao total do Maranhão e tinha relativa importância em três dos doze 

municípios estudados no estado: Açailândia (8 mil hectares), Arari (7 mil hectares) e 

Miranda do Norte (2 mil hectares). Na atualidade, observa-se que o cultivo quase 

desapareceu em Açailândia (800 hectares) e em Miranda do Norte (605 hectares) e 

reduziu-se quase pela metade em Arari (3,7 mil hectares).  

Essa é a situação que se apresenta como a mais delicada entre os produtos da agricultura 

familiar, nem tanto pela redução final de 13%, mas sobretudo porque a perda de área foi 

brutal nos quatro últimos anos do período: de 2010 a 2014 houve uma redução de 7,8 

mil hectares, depois de ter encolhido 4,7 mil hectares na década anterior. Num cenário 

de crise econômica e de alta de preço dos alimentos, a perda de espaço da agricultura 

familiar pode ter consequências agravantes para o conjunto da população dos 

municípios da área estudada. Na seção a seguir, buscar-se construir um breve panorama 

social desses municípios, através do destaque à evolução do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal.  

 

4. INDICAÇÕES DO IDHM AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS 

 

O conjunto dos quinze municípios da área de influência da Estada de Ferro Carajás, 

escolhidos para os propósitos deste artigo, congrega uma população de 1.877.419 

habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), sendo 

que mais de um milhão estão na cidade de São Luís, 233,7 mil estão no município de 

Marabá e outros 153,9 mil estão em Parauapebas. Depois desses municípios, as maiores 
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aglomerações se encontram em Açailândia (104 mil), Santa Inês (77,3 mil) e Buriticupu 

(65,2 mil). Em nenhum dos demais municípios a respectiva população ultrapassa o 

patamar de 33 mil habitantes.  

Destaca-se que são significativas as taxas de crescimento da população em alguns 

municípios, entre 1991 e 2010. A mais elevada entre essas taxas foi observada no 

município de Parauapebas, que atingiu a média de 5,7% ao longo do período, e a 

velocidade dessa taxa se desenrolou na zona urbana, pois a taxa referente à população 

rural foi negativa (-2,7%). Entre todos, Parauapebas é o município cuja dinâmica 

depende quase que inteiramente das atividades da Vale. A segunda maior taxa ocorreu 

no município de Marabá, 3,4% no período. No Maranhão, os municípios onde se 

observaram as maiores taxas foram Miranda do Norte (2,8%), Santa Rita (2,2%) e São 

Luís (2%), sendo neste último um movimento fortemente urbano, uma vez que a 

população rural da capital do Maranhão decresceu a uma taxa de 10,4%.  

Essas mudanças a um ritmo relativamente rápido, ocorridas em curto espaço de tempo 

na economia e na população do país, tem potencial para impactar diversos aspectos que 

os diversos indicadores sociais, econômicos e ambientais visam captar. Esses 

parâmetros oficiais (PIB, Renda per capita, IDH, IDHM), ainda que se reconheçam suas 

lacunas em expressar a realidade concreta, são importantes para, entre outros fins, 

indicar tendências ao longo de um período determinado, tendo em vista as possíveis 

melhorias nas condições de vida das pessoas. Fazendo-se uma opção e com clareza de 

seus limites, intenta-se, aqui, observar como se comporta o IDHM, especialmente 

naqueles municípios que apresentam maiores contingentes e maiores taxas de 

crescimento populacional na área de influência da ferrovia Carajás. 

O IDHM é um índice que se compõe a partir da agregação dos indicadores de 

longevidade, educação e renda, entendidos estes aspectos como relevantes para o 

desenvolvimento humano. Essas são as dimensões do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), renda, saúde e educação, mas que no IDHM são observadas em realidades 

mais específicas no âmbito dos municípios, a partir das informações dos censos 

demográficos do IBGE (1991, 2000 e 2010). Assim, o IDHM “adequa a metodologia 

global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora 

meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais 
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adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros” (Pnud, 2013). 

Em outras palavras, os três componentes do índice procuram refletir a expectativa de 

vida ao nascer (IDHM Longevidade), o acesso ao conhecimento, através da 

escolaridade dos adultos e fluxo escolar dos jovens (IDHM Educação) e o padrão de 

vida medido pela renda per capita do município (IDHM Renda). O índice é estratificado 

em quatro faixas, que variam de 0 a 0,499 (muito baixo), 0,5 a 0,599 (baixo), 0,6 a 

0,699 (médio), 0,7 a 0,799 (alto) e 0,8 a 1 (muito alto). 

 

Tabela 3 – Evolução do IDHM no Brasil e nos municípios do corredor Carajás (1991, 
2000 e 2010) 

 
1991 2000 2010 

Brasil 0,493 0,612 0,727 
São Luís (MA) 0,562 0,658 0,768 
Parauapebas (PA) 0,439 0,553 0,715 
Santa Inês (MA) 0,408 0,512 0,674 
Marabá (PA) 0,401 0,536 0,668 
Açailândia (MA) 0,344 0,498 0,672 
Miranda do Norte (MA) 0,340 0,471 0,610 
Arari (MA) 0,331 0,470 0,626 
Vitória do Mearim (MA) 0,322 0,438 0,596 
Santa Rita (MA) 0,312 0,446 0,609 
Cidelândia (MA) 0,286 0,414 0,600 
Canaã dos Carajás (PA) 0,276 0,456 0,673 
São Pedro da Água Branca (MA) 0,249 0,415 0,605 
Buriticupu (MA) 0,237 0,342 0,556 
Bom Jesus das Selvas (MA) 0,198 0,364 0,558 
Alto Alegre do Pindaré (MA) 0,190 0,336 0,558 

Fonte: Atlas Brasil (2013)  

Conforme se observa na tabela 3, no início do período em análise (1991), excetuando-se 

São Luís, todos os demais municípios situados no corredor Carajás se encontravam na 

faixa de IDHM-muito baixo, mesma faixa em que estava a média do país. Há que se 

ressalvar que seis desses municípios ainda não haviam sido emancipados naquele ano, 

mas essa circunstância não altera sua condição. No final da década subsequente (2000), 

apenas três municípios (Marabá e Parauapebas, no Pará, e Santa Inês, no Maranhão) 

haviam migrado para a faixa de IDHM-baixo, enquanto a média do país e o índice da 

cidade de São Luís passaram para IDHM-médio e, em seguida (2010) atingiram IDHM 

alto. Entre os demais, quatro passaram para a faixa imediatamente superior e oito 
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ascenderam dois níveis, com destaque para o caso de Parauapebas, que foi de IDHM-

baixo para IDHM-alto naquele intervalo de tempo. 

O que nos indicariam essas mudanças relativamente significativas nos índices de alguns 

municípios, especialmente na última década? Seriam essas modificações resultantes da 

dinâmica dos empreendimentos vinculados ao extinto PGC? Na busca de elementos 

para essas indagações, podemos examinar a evolução de dois dos componentes do 

Índice (renda e educação), considerando que, por um lado, variações nos indicadores da 

educação não decorreriam do funcionamento desses empreendimentos e, por outro lado, 

que mudanças na renda per capita poderiam ser fortemente influenciadas pela existência 

dos empreendimentos aqui considerados.  

Focando esses aspectos do IDHM (Renda e Educação) entre o início (1991) e o final do 

período (2010), as alterações ocorridas nos municípios do corredor Carajás podem ser 

resumidas a seguir, em comparação com os índices dos dois estados (Pará e Maranhão) 

e do país. No indicador Renda, dos três municípios situados no Pará, Canaã dos Carajás 

(0,475) estava abaixo da média do estado (0,567), Marabá (0,561) equiparava-se à 

média e Parauapebas (0,626) encontrava-se acima, no início, porém, os três situaram-se 

acima da média em 2010. No Maranhão, cujo índice médio em 1991 era 0,478, apenas 

quatro dos 12 municípios situavam-se acima desse valor (São Luís - 0,617; Açailândia - 

0,565; Santa Inês - 0,497 e São Pedro da Água Branca - 0,481), porém, em 2010, apenas 

os três primeiros se mantiveram acima da média.  

Quanto ao indicador Educação, observa-se que em 1991, apenas o município de 

Parauapebas (0,199) situou-se no patamar médio do estado do Pará (0,197) e demais 

estavam abaixo. Todavia, em 2010, os três municípios haviam superado o IDHM 

educação do nível estadual. No caso do Maranhão, em 1991, apenas São Luís (0,430) e 

Santa Inês (0,224) estavam acima do baixíssimo IDHM Educação do estado (0,173). Ao 

final do período (2010), quando o índice do Maranhão evoluiu para 0,562, além de São 

Luís (0,752) e Santa Inês (0,615), o município de Açailândia (0,602) também superou a 

média do estado. 
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Gráfico 1- Taxas de crescimentos dos componentes do IDHM nos municípios do 
corredor Carajás no período de 1991 a 2010 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013)  

No gráfico 1, percebe-se logo de início que a Educação foi o componente que mais 

avançou e, além disso, avançou de forma muito diferenciada em relação aos demais. Em 

5 dos 15 municípios, as taxas de evolução do indicador situaram-se acima de 10%, indo 

até perto de 15%, contudo, nenhum deles é um dos municípios de maior porte no 

corredor Carajás. Aliás, a taxa mais baixa (2,99%) verificou-se em São Luís, onde se 

concentra o maior contingente populacional. É compreensível que a oferta da educação 

avance a um ritmo mais acelerado naqueles municípios onde havia inicialmente baixa 

oferta. Na passagem do século XX para o XXI, é necessário destacar que a legislação 

brasileira tornou obrigatória a ampliação do acesso ao Ensino Fundamental e, pela 

Constituição brasileira, esse nível de ensino deve ser prioritariamente ofertado pelas 

redes municipais. Talvez isso explique por que municípios instalados na segunda 

metade da década de 1990, como São Pedro da Água Branca (11,51%), Buriticupu 

(11,98%), Alto Alegre do Pindaré (14,16%) e Bom Jesus das Selvas (14,48%), tenham 

apresentado as taxas mais elevadas.  
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Tabela 4 - Situação dos municípios do corredor Carajás no ranking do IDHM e do 
IDHM-renda (2010) 

Posição no Ranking 
IDHM 2010 Município IDHM 

2010 
IDHM 

Renda 2010 
Posição no Ranking 
IDHM-Renda 2010 

249 º São Luís (MA) 0,768 0,741 562 º 
1454 º Parauapebas (PA) 0,715 0,701 1546 º 
2573 º Santa Inês (MA) 0,674 0,633 3115 º 
2598 º Canaã dos Carajás (PA) 0,673 0,67 2439 º 
2621 º Açailândia (MA) 0,672 0,643 2964 º 
2716 º Marabá (PA) 0,668 0,673 2359 º 
3561 º Arari (MA) 0,626 0,587 3820 º 
3902º Miranda do Norte 0,610 0,550 4670 º 
3927 º Santa Rita (MA) 0,609 0,553 4590 º 
4029 º São Pedro da Água Branca (MA) 0,605 0,577 4055 º 
4144 º Cidelândia (MA) 0,600 0,562 4395 º 
4238 º Vitória do Mearim (MA) 0,596 0,540 4903 º 
5081 º Bom Jesus das Selvas (MA) 0,558 0,537 4965 º 
5116 º Buriticupu (MA) 0,556 0,533 5049 º 
5146 º Alto Alegre do Maranhão (MA) 0,554 0,516 5288 º 

Fonte: Atlas Brasil (2013) 

Situação oposta é observada em relação ao componente Renda. Como se evidencia no 

gráfico 1, o IDHM Renda apresentou as taxas de variação que menos se afastaram do 

centro do gráfico, isto é, do valor zero. Nos municípios mais populosos e nos quais se 

instalou a maioria dos empreendimentos vinculados ao Programa Grande Carajás, foi 

onde se observaram as mais baixas taxas de crescimento de componente Renda, a 

exemplo de Açailândia (0,68%), Parauapebas (0,60%) e São Luís (0,97%). 

Observados no contexto dos 5.565 municípios brasileiros analisados no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o corredor Carajás ocupa posições pouco 

confortáveis, como mostra a tabela 4. O munícipio melhor situado é São Luís (249º), 

mas quando se considera separadamente o componente Renda, o município perde 313 

posições. O próximo a aparecer no ranking é Parauapebas, na 1.454º posição e desce 92 

no IDHM-renda. Santa Inês é o terceiro município a parecer na lista (2.573º) e perde 

542 posições no que diz respeito ao componente Renda. Embora os municípios Canaã 

dos Carajás (2.598º), Marabá (2.716º), Bom Jesus das Selvas (5.081º) e Buriticupu 

(5.116º) avancem algumas posições (respectivamente, 159, 357, 116 e 67), todos os 

demais caem, destacando-se de maneira mais negativa os casos de Santa Rita (663 

posições), Vitória do Mearim (665 posições) e Miranda do Norte (768 posições). 
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De um modo geral, se é possível supor que alterações na renda per capita indicam mais 

imediatamente possíveis efeitos positivos de atividades empresariais em determinada 

localidade, no caso dos municípios do corredor Carajás, todavia, parece que o 

funcionamento dos empreendimentos pouco tem se refletido nesse indicador. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exploração econômica em larga escala dos recursos naturais na Amazônia brasileira 

não é recente e expressa-se em diversas atividades, incluindo o período de extração 

industrial do látex, tentativa de grande produção de celulose, represamento de rios para 

geração de energia elétrica, exploração madeireira, extração de minerais, plantação de 

pastagens para criação de gado, entre outras atividades, ao longo do século XX. No 

entanto, é nas últimas três décadas que tem se aprofundado a exploração dos recursos, 

com o consequente agravamento de seus efeitos sociais e ambientais, uma vez que o 

processo se desenrola sob as exigências de acumulação do capital próprias de cada 

momento histórico. O descobrimento da província mineral de Carajás e a estruturação 

de sua exploração simbolizam esse momento, articulando diretamente o espaço 

amazônico com a dinâmica de reprodução do capital em escala global. 

O Programa Grande Carajás (PGC), na década de 1980, como uma ampliação do 

Projeto Ferro Carajás, logrou viabilizar a operação dos empreendimentos numa vasta 

área territorial que se configurou no chamado “corredor Carajás”. Conforme se destacou 

anteriormente, considerado em sua totalidade e observadas suas interações, esses 

empreendimentos condensam a moderna forma de expansão e aprofundamento das 

relações de produção capitalistas propriamente ditas na Amazônia, com as consequentes 

modificações das condições gerais antes vigentes. 

Não há dúvida de que tanto os projetos vinculados à extração de minérios quanto os 

ligados à agropecuária e ao cultivo de florestas artificiais apresentam elevada 

capacidade de interferência nos contextos locais. Se, de um lado, os empreendimentos 

apontam para a geração de determinada massa de emprego e de renda, de outro lado, 

provocam impactos variados, que atingem aspectos como desmatamento e degradação 
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das condições gerais de equilíbrio dos ecossistemas locais, além da desarticulação do 

modo de vida e das formas de produção material engendradas pelas populações. 

Do ponto de vista da possibilidade de geração de emprego e renda, o simples anúncio de 

implantação desses empreendimentos funcionou como forte fator de atração de mão-de-

obra, provocando deslocamentos populacionais, a partir de lugares situados tanto dentro 

quanto fora da região amazônica. Os desdobramentos dessa movimentação são diversos, 

principalmente no que se refere à dinâmica das aglomerações urbanas, com sua 

multiplicidade de novos desafios a serem enfrentados, a exemplo da pressão exercida 

sobre serviços públicos, cuja oferta já era historicamente precária ou, em alguns casos, 

inexistente. O exame da expressão particular desses graves problemas nos diversos 

municípios do corredor Carajás extrapola os objetivos deste trabalho. O propósito aqui 

foi verificar se, após três décadas de funcionamento, os empreendimentos estimulados 

pelo Programa Grande Carajás representaram impactos positivos no desenvolvimento 

dos municípios situados na área de influência da estrada de ferro Carajás. Para tanto, 

procedeu-se ao exame dos indicadores que compõem IDHM, bem como das 

modificações na área ocupada pela agricultura empresarial e pela agricultura familiar, 

respectivamente.  

Assim, foi possível observar que o componente do IDHM que procura revelar o acesso 

ao conhecimento (IDHM Educação) foi o único a apresentar alterações significativas 

nesses municípios, considerando sua evolução. No entanto, visto em comparação à 

média estadual, no caso do Pará (onde estão apenas três dos quinze municípios 

observados), essa evolução colocou os municípios do corredor Carajás acima do índice 

do estado, ao final do período. No Maranhão, somente três municípios situaram-se 

acima da média em 2010, dois dos quais já se encontravam nessa posição no início do 

período. Quando observados sob a perspectiva do crescimento apresentado a partir do 

ano inicial, o IDHM Educação na área de influência da ferrovia Carajás teve notáveis 

avanços, especialmente nos municípios de São Pedro da Água Branca (11,51%), 

Buriticupu (11,98%), Alto Alegre do Pindaré (14,16%) e Bom Jesus das Selvas 

(14,48%). No entanto, as alterações são decorrentes de um contexto mais amplo, de 

implantação de políticas públicas no país, dada a obrigatoriedade legal de ampliação da 

oferta no Ensino Fundamental, cuja atribuição constitucional é das redes municipais de 

ensino. Além da ampliação da oferta de vagas no sistema escolar, é preciso destacar que 
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uma das condicionalidades para inclusão e permanência das famílias em programas 

sociais, como o Bolsa Família, é a comprovação de frequência escolar das crianças. 

Esse aspecto pode ter contribuído para a melhoria do componente Educação ao longo da 

primeira década do século XXI nos municípios do corredor Carajás.  

Por sua vez, o IDHM Renda apresentou variação muito discreta em todos os municípios 

analisados. Em seis dos quinze municípios, a variação desse componente do índice foi 

inferior a 1%, sendo que quatro destes (Parauapebas – 0,6%, Açailândia – 0,68, Marabá 

– 0,96% e São Luís – 0,97%) são os municípios que tem maior relevância econômica no 

corredor Carajás. No contexto dos demais municípios dos respectivos estados, além dos 

três situados no Pará, apenas três municípios dos doze situados no Maranhão possuem 

IDHM Renda acima da média estadual. O fraco desempenho desse componente do 

IDHM nos municípios do corredor Carajás pode indicar que a capacidade dos 

empreendimentos para induzir a geração de renda não tem sido decisiva para o 

desenvolvimento desses municípios. É possível que essa situação diga respeito, de 

forma mais acentuada, às atividades complementares de cada cadeia produtiva, visto 

que os efeitos “para frente” e “para trás” são bastante limitados, devido às 

características dos empreendimentos, que são voltados prioritariamente para o 

fornecimento de commodities ao mercado externo.  

É necessário reconhecer que os componentes do IDH e, portanto, de sua versão 

adaptada para a realidade dos municípios no Brasil, embora ampliem consideravelmente 

o leque de dimensões apreendidas, não são suficientes para abarcar a complexidade da 

realidade nos diferentes países ou quaisquer outros recortes territoriais, a exemplo dos 

municípios. Esse, aliás, é o aspecto que tem alimentado críticas ao índice, mas é 

igualmente necessário lembrar que a realidade, inclusive por estar em constante 

mutação, é sempre mais complexa que a sistematização que dela se possa fazer. Nesse 

sentido, talvez seja mais útil chamar atenção para o fato de que, através do IDH, não se 

consegue perceber os impactos das atividades econômicas quanto à intensidade de uso 

dos recursos naturais em determinado e seus efeitos capazes afetar as condições gerais 

de equilíbrio dos sistemas atingidos, ou ainda, em que medida desequilíbrios em 

determinado ecossistema afetam o funcionamento de outros ecossistemas no planeta. 

Um exemplo é o fenômeno chamado “rios voadores” que, alimentado pela evaporação 
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da floresta amazônica, leva umidade a uma extensa região do Centro Oeste do Brasil até 

parte da Argentina. 

Mesmo não sem captar aspectos relacionados ao meio ambiente, o IDHM nos 

municípios situados no corredor Carajás não favorece uma leitura positiva dos 

empreendimentos implantados no contexto do PGC. O que torna essa observação mais 

preocupante é o fato de que isso ocorre num contexto de forte retração da área ocupada 

agricultura familiar, o que pode significar o comprometimento das possibilidades de 

abastecimento alimentar na região. Como o funcionamento daqueles empreendimentos, 

tanto os urbano-industriais quanto os relacionados ao agronegócio, não aponta para a 

geração de emprego e renda em uma escala que seja capaz de estimular e sustentar as 

economias locais, o enfraquecimento da agricultura familiar pode trazer graves 

consequências para as possibilidades de desenvolvimento da região amazônica e, em 

particular, dos municípios diretamente atingidos pela atuação da companhia Vale. 

Assim, ao que parece, são poucas as chances de mudança naquela realidade da qual, 

hoje, são indissociáveis tanto a precária paisagem dos povoados quanto as confusas 

cenas dos vendedores ambulantes que disputam os fregueses nas paradas do trem de 

passageiros, ao longo dos mesmos que são percorridos pelas gigantescas locomotivas de 

carga, entre a mina de exploração e o porto de exportação dos minérios. 
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CAPITAL MONOPOLISTA E RENDA MINERAL NA AMAZONIA: 
CONDICIONALIDADES E CONTRADIÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
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RESUMO 
Este artigo revisita o aporte teórico marxista sobre o capital monopolista, retomando o debate 
clássico sobre os vetores econômicos que estabelecem a centralização do capital, tendo como 
enfoque de caso a indústria mineral e, mais especificamente, o capital minerador estabelecido na 
região amazônica brasileira na sua porção oriental, problematizando os fatores que caracterizam as 
empresas monopolistas instaladas na região e estabelecendo a hipótese de que as Rendas Minerais de 
Monopólio e Diferencial são os dois elementos que possibilitam os lucros extraordinários a tais 
empresas. A exposição se centra na análise histórica de três empresas do setor, que serão tratadas 
enquanto benchmark de análise: a Indústria Comércio e Mineração (ICOMI), a Mineração Rio do 
Norte (MRN) e a Companhia Vale. 
Palavras chaves: Indústria Mineral; Renda Mineral; Amazônia; Capital Monopolista; Marxismo. 
 
 
ABSTRACT 
This article discusses monopolistic capital under theoretical marxist framework resuming the 
classical debate about economic vectors that establish the centralization of capital, focusing on the 
mining industry case and, more specifically, mining capital established in the eastern region of 
Brazilian Amazon, questioning the factors that characterize the monopolistic firms located in the 
region and establishing the hypothesis that Monopoly and Differential Mineral Revenue are elements 
that allow extraordinary profits for such companies. The article focuses on the historical analysis of 
three companies in the sector, which will be treated as a benchmark of analysis: Indústria Comércio e 
Mineração (ICOMI), Mineração Rio do Norte (MRN) and Companhia Vale. 
Key words: Mining Industry; Mineral Revenue; Amazon; Monopoly Capital; Marxism. 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
A Amazônia brasileira enquanto espaço econômico se insere na atual configuração do capitalismo 
global através das grandes mineradoras que se instalaram em sua porção oriental e constituem 
importantes atores nos fluxos internacionais de produção e transação das principais commodities 
minerais estratégicas1.  A composição acionária dessas empresas é formada pelos três principais 
agentes econômicos da modernidade capitalista: Estado, capital financeiro e o capital industrial, 
nacional e internacional.  

A análise desenvolvida centrada no setor mineral da Amazônia brasileira justifica-se por sua 
importância para a dinâmica produtiva regional e nacional e pelo caráter estratégico para acumulação 
de capital que representam as reservas minerais ali encontradas2. A exploração mineral corresponde a 
                                                           
1 Considera-se minérios estratégicos à acumulação de capital as commodities que apresentam as características de 
elevada rentabilidade e condições mercantis de crescimento, como o alumínio, cobre e minério de ferro que 
“correspondem a mercados considerados ‘alvo’ pelas empresas” (BNDES, 2001b). 
2 A demanda por ferro, cobre e alumínio, entre outros minerais de exportação, está associada ao crescimento dos setores 
da construção, da infraestrutura e da manufatura (que necessitam de aço, condutores elétricos e metais industriais, entre 
outros). Esses setores apresentaram uma rápida expansão no âmbito do processo de aceleração do desenvolvimento 
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quase 75% da pauta de exportação do estado do Pará, o maior segmento econômico do PIB (Produto 
Interno Bruto) do estado e um dos mais significativos da região como um todo (conferir Tabela 1).  
Tabela 1 - Participação relativa dos setores no PIB (Amazônia Legal) - 2011 

Estado Agrop 
Ext 

min 
Transf Const Siup Com Transp Serinfo Finan Alug APU 

Out 

Serv 
Rondônia 20,2  0,7  6,4  11,6  0,3  13,5  2,6  0,7  2,8  6,4  27,3  7,4  
Acre 17,7  0,0  3,1  8,6  1,7  10,5  2,4  1,3  3,0  8,5  35,3  7,9  
Amazonas 6,9  3,1  30,5  5,7  2,4  10,6  4,9  1,5  2,5  5,1  17,7  9,2  
Roraima 4,5  0,5  1,6  7,9  1,3  13,3  1,9  1,5  3,4  6,4  49,4  8,1  
Pará 6,1  27,1  5,3  6,2  3,8  9,5  3,9  1,8  2,7  8,0  17,1  8,5  
Amapá 3,3  1,4  1,9  3,8  1,1  12,4  3,1  1,8  2,2  10,8  48,7  9,6  
Maranhão 17,5  2,5  4,4  8,7  1,9  15,1  6,7  1,4  2,8  7,7  22,1  9,2  
Mato Grosso  24,1  0,4  10,0  5,0  3,2  16,6  5,2  1,9  3,4  6,8  14,5  9,0  
Amazonia 

Legal 13,6 8,2 10,3 6,9 2,9 12,6 4,5 1,5 2,9 7,0 20,9 8,7 
Fonte: IBGE, 2012. Elaboração própria. 

Neste contexto, a composição das empresas minerais é formada por multinacionais estrangeiras 
e brasileiras, cujo maior destaque é a Companhia Vale. Além destas, o Estado e as grandes 
corporações bancárias também atuam no jogo político- econômico de controle da atividade mineral, 
estrutura estabelecida desde a década de 1960, mas que passou por especificas alterações nas últimas 
três décadas, o que constitui o centro da análise deste artigo, centrado na indagação do modo como 
estes atores (Estado, empresas e bancos) atuam nessa atividade e a forma como se organizam para 
abstrair os maiores ganhos das riquezas naturais e energéticas existentes na região, especialmente os 
aspectos de apropriação da renda mineral, nas formas monopólica e diferencial, como se 
demonstrará.  

Revisita-se o aporte teórico marxista sobre o capital monopolista, retomando o debate clássico 
sobre os vetores econômicos que estabelecem a centralização do capital, tendo como enfoque de caso 
a indústria mineral e, mais especificamente, o capital minerador estabelecido na região amazônica 
brasileira na sua porção oriental, problematizando os fatores que caracterizam as empresas 
monopolistas instaladas na região e estabelecendo a hipótese de que as Rendas Minerais de 
Monopólio e Diferencial são os dois elementos que possibilitam os lucros extraordinários a tais 
empresas. A exposição se centra principalmente em análise histórica e dados extraídos dos Relatórios 
e Balanços Anuais publicados por três empresas do setor, assim como informações históricas e 
trabalhos acadêmicos acerca das empresas Indústria Comércio e Mineração (ICOMI), Mineração Rio 
do Norte (MRN) e Companhia Vale, que serão tratadas enquanto bechmark da análise. 

Este trabalho está dividido em cinco seções, além deste introito. Na primeira discorremos sobre 
a caracterização teórica geral do capital monopolista e sua interação com o setor extrativo mineral. 
Em seguida abordamos a umbilical relação entre Estado e capital monopolista, tratando das 
especificidades que se estabelecem no setor mineral; a terceira seção trata, desde um aporte marxista, 
a renda mineral (monopolista e diferencial), mostrando sua importância para configuração da 
intervenção monopolista no setor. Na quarta seção, finalizamos com a análise das empresas 
monopolistas na mineração da Amazônia, destacando a inserção do capital monopolista na região e o 
processo que envolve financeirização e rentismo, por um lado, e Estado e capital monopolista, por 

                                                                                                                                                                                                   
econômico experimentado pelas grandes economias asiáticas e outras economias menores como as latino-americanas e 
africanas em período recente. 
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outro, ambos integrados no formato como a renda mineral produz lucros extraordinários para tais 
empreendimentos e, ao mesmo tempo ou como consequência, produz o efeito de acelerada exaustão 
das jazidas amazônicas, por fim as considerações finais. 
 
1- CAPITAL MONOPOLISTA E DINÂMICA DE ACUMULAÇÃO NO SETOR MINERAL 
Marx (2013, p. 698-716) identifica dois fenômenos inerentes a acumulação capitalista, o que ele 
denominou de concentração, refere-se ao mecanismo regular de acumulação através da inversão de 
parcela da massa de lucro auferida a cada ciclo reprodutivo do capital; por outro, paralelo e contíguo 
ao processo anterior viceja, através da concorrência e do crédito, uma crescente centralização da 
capacidade reprodutiva do capital, estimulando e movendo a própria concentração a limites 
superiores3. 

O processo de acumulação de capital somente por investimento de parcela do lucro médio, por 
mais que resulte em concentração de capital no processo de trabalho, tende à descentralização da 
propriedade do capital, em função de fatores diversos (SHAIKH, 1988:57-58; 2005). Por outro lado, 
a centralização é um processo resultante tanto da concorrência entre as diferentes frações do capital 
social quanto da expansão do sistema de crédito capitalista. A concorrência favorece os 
investimentos de grande escala graças aos menores custos de produção e a condição de apropriação 
por parte dos capitalistas individuais de crescentes parcelas da mais-valia social e o sistema de 
crédito possibilita a disponibilidade de massas volumosas de capitais necessários a esses grandes 
investimentos requeridos pelos processos produtivos modernos. Ambos os processos aceleram a 
concentração do processo produtivo (maior composição orgânica de capital) e a centralização da 
propriedade capitalista. 

A centralização do capital está condicionada por dois processos integrados: a concorrência 
intercapitalista e pela oferta de capital de empréstimo (crédito). Diferentemente da teoria econômica 
convencional, na análise marxista a concorrência é intensificada pelo duplo padrão de concentração e 
centralização do capital, sendo que o sistema de crédito há muito estabelece uma maior elasticidade 
nas condições de centralização, moldando a concentração da propriedade dos capitais e o formato da 
disputa entre os mesmos4.  

Aspecto central para análise da centralização do capital, refere-se a organização empresarial 
capitalista no formato de Sociedade Anônima. Hilferding (1983, p. 111-112), aprofundando Marx na 
análise das formas do capital centralizado, observa que a sociedade anônima industrial, “significa 
antes de tudo uma alteração da função exercida pelo capitalista industrial, liberando o mesmo das 
suas funções clássicas de empresário industrial”. A sociedade anônima permite o controle sobre uma 
enorme massa de capital desconcentrada, pois a partir do desenvolvimento do sistema de crédito e da 
transformação do capital em mercadoria-capital, pequenas frações de valores monetários podem ser 
aplicados como cotas-partes (ações) que garantem um retorno líquido (juros) sobre cada valor 

                                                           
3A concentração responde a um processo paulatino de expansão de uma massa de capital sob controle dos capitalistas 
específicos, sendo componente do caráter geral do capitalismo. A concentração se processa de forma gradual, investindo-
se frações do mais-valor, submetendo a escala de produção aos limites extensivos da acumulação, cada fração do capital 
social alimenta sua massa de meios de produção, que comanda o trabalho vivo no processo produtivo e de valorização, 
destinando uma parcela da mais-valia como taxa de acumulação, alterando somente lentamente a composição orgânica e 
técnica do capital que caracteriza o desenvolvimento capitalista (MARX, 2013; FILHO, 2011, p. 121-134; HARVEY, 
2013, P.157-199). 
4 Em termos esquemáticos pode-se afirmar que a Concentração (A) = F(M, α); Centralização (C) = F (A, SC). Sendo M 
(Massa de Mais-Valor); α (Taxa de Acumulação); A (Concentração); SC (Sistema de Crédito). Assim, a centralização 
incorpora a própria concentração, conferir Shaikh (1988); Kon (1999); Harvey (2013); Marx (2013). 
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aplicado e que “pode ser recuperado através da venda dessas ações em um mercado próprio, a Bolsa 
de Valores” (KON, 1999, p. 51-52).  

 A centralização aumenta a composição técnica e orgânica do capital, faz aumentar a 
produtividade e é inerente a uma fase mais avançada de capitalismo. Uma grande sociedade anônima 
monopolista, controlada por um consórcio de capitais financeiros investe cada vez mais na 
composição técnica do capital, visando uma maior produtividade e elevação do ganho de mercado. 
Isto acirra a concorrência, porém não mais entre pequenos capitalistas individuais que lutam através 
do preço, mas sim entre monopólios que disputam mercados e, principalmente, vislumbram lucros 
extraordinários, advindas em diversos casos do controle sobre as rendas monopolistas e/ou rendas 
diferenciais (Conferir seções 3 e 4), como é o caso do setor mineral especificamente. No entanto, a 
lógica de formação de monopólios não deve ser entendida somente pelo processo de centralização e 
concentração, mas também por outros fatores como o processo de concorrência monopolística, que 
impõe uma dinâmica de permanente inversão de capital, pois caso contrário, o monopólio sucumbirá 
à disputa intercapitalista. Decorrente deste raciocínio, é que as empresas globais surgem de 
movimentos conjuntos de concentração, centralização e concorrência.  

O capital monopolista é formado pelos monopólios controlados por sociedades anônimas 
gigantes, caracterizadas pelo controle da administração central e a independência financeira. Eles 
levam em consideração os diversos grupos de interesse existentes, nos quais é predominante a 
decisão da matriz sobre as filiais, atuando também neste jogo os interesses externos, como o governo 
e outras empresas. Na empresa monopolista, estes interesses são cíclicos e se estabelecem em torno 
da obtenção dos lucros extraordinários e de mecanismos de manutenção dos preços individuais de 
produção inferiores aos preços médios, condição necessária ao controle de uma maior fatia do mais-
valor social produzido. O monopólio, portanto, é gerado na concorrência e também convive com ela, 
sendo que o oligopólio não se reduz mecanicamente ao grau de concentração, sendo que o espaço de 
rivalidade entre as megaempresas multinacionais se delimita pelas relações de dependência mútua de 
mercado, inclusive com processos de concorrência encarniçada, mas também de colaboração entre 
grupos (BASTOS, 1996; CHESNAIS, 1996; BARAN e SWEEZY, 1974), como bem demonstra a 
história da expansão econômica mineral na Amazônia.  

Com base no exposto pode-se afirmar que a essência da estrutura monopolística do capital 
pode ser expressa em três elementos centrais: i) elevada concentração da produção em um pequeno 
número de grandes empresas; ii) elevada capacidade de negociação e imposição, dentro de certos 
limites, das condições mais favoráveis ao seu processo de produção, seja em termos de capacidade 
de decisão tecnológica, seja em termos de capacidade de domínio espacial5; iii) em decorrência do 
aspecto anterior apropriação de “lucro extraordinário”, decorrente da sua condição monopolística 
(renda de monopólio) ou das condições naturais mais propícias que, no caso do setor mineral, refere-
se a apropriação de renda da terra diferencial propiciada pela qualidade ou facilidade de extração do 
minério, como será tratado na seção seguinte.  

 Em relação a estrutura do mercado internacional e, especificamente a concorrência 
intercapitalista no setor mineral, pode-se  observar que no quadro de globalização caminha-se para 
uma forma superior de competição monopólica, sendo que as empresas multinacionais, mesmo 
produzindo de forma desterritorializada, continuam concentrando, em bases nacionais, seus ativos 
estratégicos. Essa afirmativa já muito colaborada por diversos autores6 reforça a tônica que a 
globalização não integra estrategicamente as estruturas produtivas e sim mantém, ou reforça os 
                                                           
5 Harvey (2013, p. 497-498) observa que os “produtores em localizações desvantajosas, por exemplo, podem compensar 
essa desvantagem adotando uma tecnologia superior, e vice-versa”. 
6 Conferir, entre outros, Dupas (2005), Chesnais (1996), Serfati (1998). 
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circuitos de subordinação ou dependência internacionais, porém integra numa justaposição a 
capacidade de operação e gestão das empresas multinacionais ao nível global, de tal forma que a 
elevada flexibilidade permitida pela gestão em tempo real em diversas unidades operacionais 
espalhadas pelo planeta permite otimização de custos e ganhos de escala. 

 Esse mecanismo está presente no comércio internacional centrado nas economias 
dependentes cuja utilização de formas de exaustão da natureza possibilita capacidade concorrencial a 
firmas exportadoras de insumos básicos, transferindo volumosas massas de valor de uso minerais de 
elevada qualidade as economias centrais, ou como se observa nas últimas duas décadas, ao novo 
centro dinâmico chinês. Especialmente esse último aspecto é de grande relevância para compreensão 
da inserção econômica da exploração mineral na Amazônia, estabelecendo ganhos específicos às 
empresas oligopolistas minerais ali instaladas7. 

Por outro, um fator importante para o crescimento das empresas e monopolização do mercado 
são os avanços tecnológicos. Além do fator concorrência, no monopólio os recursos tecnológicos 
formam um aspecto importante de sua estrutura, em razão de estabelecerem barreiras à entrada, no 
qual apenas os capitalistas com maior centralização de capital detêm maiores possibilidades. 
Segundo Santos (1987), os capitalistas são obrigados a introduzir mudanças tecnológicas para não 
deixar brechas à entrada de possíveis concorrentes, sendo uma estratégia para manter preços e 
conquistar lucros extraordinários, de forma a manter o controle da tecnologia na mão de poucas 
empresas, causando uma tendência à perpetuação do monopólio. As barreiras à entrada são 
impedimentos que os menores capitalistas encontram para entrar no mercado avançado capitalista. 
Elas nada mais são do que o poder concentrado e centralizado do capital que impõe normas ou regras 
de disputa em certo mercado, não se anulando, as relações de concorrência capitalista, que passam a 
ser reguladas ou agem sob condições em que massas superiores de capital concentradas produzem 
distorções sobre a lei do valor, não havendo “barreira absoluta”, assim como não havendo “regulação 
absoluta”. 

A complexidade das relações capitalistas nos monopólios e o desenvolvimento das forças 
produtivas mostram uma expansão crescente da produção, expresso em: a) aumento quantitativo da 
estrutura de produção que leva a uma concentração dos meios de produção em unidades produtivas 
cada vez mais amplas e complexas; e b) mudança qualitativa da estrutura produtiva que leva à 
divisão destas unidades produtivas em várias fábricas combinadas entre si que tendem a abarcar as 
unidades econômicas regionais, nacionais e internacionais (SANTOS, 1987).  

O setor mineral constitui historicamente segmento fortemente monopolizado, especialmente 
nos segmentos de minério de ferro e alumínio (bauxita), isso parcialmente decorrente de três 
aspectos que possibilitaram forte concentração e centralização de capital, dois deles já elencados 
anteriormente: i) a capacidade monopolizável espacialmente limitada de apropriação do potencial 
mineral; ii) a capacidade tecnológica de atuação, sobretudo na indústria de transporte de longo curso 
e escala (logística de transporte ferroviário e navegação oceânica) e; iii) a intricada relação entre os 
capitais do setor e as instituições estatais que definem a completa ou parcial apropriação da renda 
mineral pelos capitais privados. No caso do minério de ferro três grandes empresas controlam o 
mercado transoceânico: a Companhia Vale, a Companhia Rio Tinto e a BHP Billiton. O segmento do 
alumínio primário é controlado pelas chamadas “seis irmãs”, com algumas modificações estruturais 

                                                           
7 Convém ponderar sobre o caso da China, cuja importância para a dinâmica da balança comercial e o perfil no médio 
prazo do desenvolvimento brasileiro e latino-americano são inegáveis, na medida em que o  modelo chinês de 
acumulação impacta favoravelmente a estrutura mundial de preços dos produtos primários. As exportações para a China 
representaram em 2011, 17,31% do montante total exportado pelo país, enquanto em 1990, representava 1,22% 
(TRINDADE e OLIVEIRA, 2014). 



2632    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

ocorridas nas duas últimas décadas: Alcoa, Alcan, BHP Billiton, Norsk Hydro, Pechiney e Comalco, 
sendo que as duas primeiras são produtoras integradas da matéria-prima (bauxita) a bens finais.  

Vale observar que a formação de preços se dá de forma diferenciada nestes dois segmentos, 
no caso do alumínio os preços são definidos pela bolsa de Londres (LME), sendo que no caso da 
matéria-prima mineral (bauxita) os acordos entre controladores dos empreendimentos mineradores 
definem os preços básicos a partir dos limites dados pelo preço máximo do alumínio primário. No 
minério de ferro, as negociações de preços são anuais, de janeiro a março, mas quase 100% das 
vendas são lastreadas em contratos de longo prazo (cinco a dez anos) com as clientes, 
principalmente, acertos de preços com as gigantes do aço asiáticas e europeias. Os novos reajustes, 
para cima ou para baixo, tradicionalmente são fechados primeiro com Rio Tinto e BHP Billiton, que 
levam vantagens de terem minas na Austrália e podem oferecer fretes mais competitivos para o 
Japão e China, a Vale, porém, tem o minério de melhor qualidade do mundo, localizado nas minas 
amazônicas de Carajás. As oscilações de preços no mercado mineral são intensos, influenciados em 
momentos de intensa acumulação de capital pelas demandantes de minério, considerando que as 
mesmas são, em grande medida, megaempresas do ramo siderúrgico ou metalúrgico que impõem 
nestes períodos os contratos de negócios, que no caso do ferro chegaram a ser trianuais e no caso do 
alumínio são definidos pelos movimentos da bolsa de comércio de Londres.  

Carneiro (2012) ao analisar o atual ciclo de reprimarização das economias latino-americanas, 
realiza excelente análise quanto a formação de preços das commodities e oscilações dos mesmos. 
Convém frisar, em relação ao setor mineral, cinco aspectos apontados pelo autor, sendo que o 
terceiro é de relevância ao presente estudo: i) não há uma tendência secular dos preços, sendo de 
declínio, marcadamente durante a primeira metade do século XX, elevação no período de guerras, 
forte estabilidade coincidente com o regime de Bretton Woods, novo declínio nos anos 1980 e, 
finalmente, a grande expansão nos 2000; ii)  o regime de produção mineral é marcado por um maior 
grau de monopólio na oferta e por uma demanda cíclica que segue o ritmo oscilante da acumulação 
internacional, o que a faz dependente de um líder de acumulação; iii) os minerais têm grau de 
substituição por bens sintéticos inferior aos agrícolas, acrescente-se que a renda mineral é mais 
rígida, no sentido de que oferece maiores barreiras a mobilidade dos valores de uso minerários; iv) 
por mais que não haja uma tendência secular de declínio, mas “os períodos de baixa de preço tem 
duração bem mais acentuada do que os de alta, via de regra concentrados no tempo”; v) a 
desregulamentação neoliberal predominante nas décadas de 1980 e 1990, determinou um rápido 
processo de financeirização dos preços das commodities, intendido como uma certa “aproximação” 
com a determinação dos preços de ativos financeiros.  

Por fim, vale notar que a composição técnica do capital na produção mineral se dá com elevada 
participação de capital constante com vistas a viabilizar escalas mínimas de embarque mineral, o que 
torna a exploração mais intensiva dos recursos naturais uma condição para encurtamento do tempo 
de rotação do capital fixo minerário (maquinário e logística de transporte como ferrovias e 
caminhões fora de estrada) empregado, ao mesmo tempo em que eleva a massa de mais-valor obtido 
e a taxa de lucro também via ganhos de renda diferencial mineral, como se buscará mostrar neste 
artigo. 
 
2 ESTADO E MONOPÓLIO MINERAL 
Há uma relação intrínseca entre Estado e grande capital, mas constatar isso não significa que 
devamos entender de forma mecanicista a ação do segundo sobre o primeiro. Compreendendo que o 
Estado não é exterior à economia e às suas relações de produção, ao contrário, e que apresenta uma 
ossatura material própria que não pode ser reduzida a simples dominação política. Neste sentido, vale 



Atas  Proceedings    |    2633

 Grandes Projetos na Amazônia Brasileira e em Moçambique: Consequências econômicas e socioespaciais  P15 

7 
 

a critica tanto a tese de que somente a base econômica em si determina o Estado (a superestrutura 
seria reflexo mecânico desta base), quanto a tese de que o Estado é totalmente autônomo (Estado-
sujeito) em relação à base econômica8. 
 As estruturas estatais teriam uma seletividade responsável por filtrar questões apresentadas ao 
Estado, implementando ações diretamente ligadas à criação e recriação de condições da acumulação 
e ao processo de legitimar a dominação de classe. Esta seletividade atuaria através da estrutura do 
Estado capitalista, da ideologia, do processo político, além da repressão. O Estado, então, orientar-
se-ia como unificador dos interesses gerais do capital, sendo que a gestão das infraestruturas sociais 
corresponde ao papel mais central na dinâmica de desenvolvimento capitalista. O poder de 
monopólio implica relativa regulação das estruturas de mercado pelo Estado e pelas grandes 
empresas corporativas, especialmente o controle sobre recursos financeiros e investimentos 
destinados ao desenvolvimento coletivo da reprodução econômica.  

Do mesmo modo como a acumulação de riqueza na forma de capital requer o movimento 
continuo de emprego de força de trabalho e uso de meios de produção (máquinas e ferramentas) para 
o processamento de novas mercadorias com vistas a obtenção de lucro, o capitalismo requer um 
Estado regulador e coercitivo sobre as relações sociais e gestor do conjunto de meios necessários a 
organização contratual e espacial do capital, tais como rodovias, aeroportos, cidades, portos etc.9, 
além do aparato jurídico necessário a coordenar o uso de  mercadorias especificas como a terra e a 
força de trabalho.   

A interação do Estado nacional com os monopólios minerais é estabelecida centralmente a 
partir de dois mecanismos: i) o aparato jurídico de regulação econômica da atividade mineral: os 
códigos de mineração e as formas de apropriação do subsolo, bem como os sistemas de regulação 
empresarial e fiscalização tributária; ii) por outro, o Estado constitui ponto central na 
disponibilização  e manutenção parcial do aparato físico (infraestrutura) necessária a alavancagem da 
atividade mineral. Vamos analisar brevemente esses dois aspectos.  

Os códigos de mineração estabelecem bases para exploração econômica do subsolo10, sendo 
central definir as condições de ascensão e uso do solo, o que se relaciona com o grau de 
disponibilidade da renda do solo, sendo que o Estado pode deter o monopólio ou transferi-lo para o 
capital privado, o que possibilita maior ou menor apropriação de renda extra pelo capital 
monopolista a depender do tipo de concessão feita pelo Estado, como analisaremos mais a frente. Por 
outro, o grau de regulação empresarial poderá se efetivar com legislações antitrustes mais ou menos 
rígidas, assim como por legislações tributárias mais efetivas em relação ao patrimônio e lucro das 
empresas. 
 O código mineral brasileiro data de 1967, estando em fase de reelaboração11, tendo 
características expressivamente neoliberais ou, como expressa Leal (1988, 185) em seu excelente 

                                                           
8 Conferir, entre outros: Souza (1987); Poulantzas (2000); Brunhoff (1985); Harvey (2013); Trindade (2008). 
9 Harvey (1996, 2013) desenvolve meticulosamente a análise marxista quanto a gestão do espaço pelo Estado em 
conformidade a “caótica” dinâmica de acumulação de capital. Segundo esse autor o “Estado assume o papel de gerente 
geral da produção e reprodução das infraestruturas sociais”, sendo que esta gestão é ponto central para discriminar os 
espaços “local, regional, nacional e supranacional dos fluxos de valor” (HARVEY, 2013, p.513-515). 
10  A “governança” dos recursos naturais constitui preocupação importante em relação as políticas governamentais, 
especialmente tratando-se das condições de “a distribuição dos ganhos de produtividade derivados da sua exploração, 
conferir em relação a América Latina o excelente estudo da CEPAL (2013) para a UNASUL. 
11 Encontra-se na Casa Civil da presidência da República desde outubro de 2011 uma proposta de reformulação do 
Código Mineral. Na proposta evidencia-se três alterações importantes: i) os royalties minerais (Compensação Financeira 
por Exploração Mineral – CFEM) tem alteração nas alíquotas (passaria a ser de 4% para o ferro) e na base de incidência 
(que passa a ser cobrado sore o faturamento bruto, atualmente somente se cobra sobre o faturamento líquido); ii) o novo 
código mineral delimitaria tempo de exploração para as minas (20 anos) e as áreas com alto potencial mineral seriam 
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estudo sobre o “aspecto político da questão mineral” na Amazônia: o código constituía a “mão do 
Estado, na ajuda ao empreendimento privado”. Vale denotar que o liberalismo do Código se 
assentava em uma base interativa com o grande capital monopolista, isso por dois aspectos: 
primeiramente, segundo o Código a simples descoberta de depósitos possibilitava a “primazia no 
acesso aos direitos de requisição à lavra dos minérios existentes na sua área pesquisada”, 
considerando que somente os conglomerados detinham capacidade tecnológica de prospecção e 
pesquisa mineral, essa liberalidade era a liberalidade para o grande capital; em segundo, porém 
central, no caso brasileiro, o CM e a CF (Constituição Federal) não consideram os bens minerários 
de propriedade do Estado12, o que implica conceder ao capital explorador dos recursos minerais a 
completa ascensão sobre as rendas minerais, disponibilizando as empresas monopolistas não somente 
as condições de rentabilidade normal, como também o acesso aos lucros extraordinários oriundos da 
maior produtividade das minas amazônicas e brasileiras, como se demonstrará na seção seguinte. 
 Antes de passarmos a próxima seção, vale tratar o segundo aspecto elencado: a função do 
Estado na gestão da infraestrutura social necessária a acumulação de capital, considerando a 
especificidade do setor mineral. Característica própria da grande mineração é a imobilização de 
grande massa de capital fixo, próprio da infraestrutura necessária à valorização dos bens de uso 
mineral extraídos. Em geral a exploração integra a etapa de extração e beneficiamento do minério 
com as etapas de estocagem e transporte, além das condições físicas de reprodução da força de 
trabalho envolvida direta e indiretamente no circuito produtivo. 
 No caso das minas amazônicas, a quase totalidade do capital de alavancagem mineral foi 
estabelecida por ação estatal, inclusive as condições hidroviárias e, muito especialmente, no caso da 
extração de ferro em Carajás, as disponibilidades ferroviárias e portuárias. Convém anotar que há um 
padrão de estruturação do espaço econômico a partir da exploração mineral, sendo que segundo 
Coelho (2008, p. 237) apesar da “velocidade ampliada da circulação de mercadorias minerais, as 
rotas (classificadas como corredor-fronteira...) tendem a permanecer sem grandes mudanças”, isso ao 
longo dos últimos cinquenta anos de exploração mineral na região, como se verá nos estudos de caso 
tratados.   
 
3  RENDA MONOPOLISTA MINERAL E CONCENTRAÇÃO DE CAPITAL 
 
Os valores de uso que a terra contém podem ser extraídos, mobilizados na produção como “forças da 
natureza” ou utilizados como a base para a reprodução contínua, de tal forma que os valores de uso 
da terra podem ser “condições ou elementos da produção”. No caso das minas, a disponibilidade 
mineralógica constitui condições e elemento reprodutivo do capital ali empregado. Assim, a 
produtividade física da força de trabalho empregada neste ramo varia segundo as circunstâncias 
naturais, que são monopolizáveis e não reprodutíveis, como assinala Harvey (2013, p. 432-33).  
                                                                                                                                                                                                   
leiloadas, em vez de autorizadas, como atualmente; iii) o Departamento nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) se 
transformaria em Agência Nacional de Regulação Mineral (ANRM). As propostas são, aparentemente, favoráveis a 
sociedade nacional, porém não há previsão em relação a taxação das rendas diferencias (que possibilitam lucros 
extraordinários) e não estabelece nenhuma restrição as empresas estrangeiras, conferir: Pinheiro (2013); Rittner (2011); 
Santos (2011). 
12 Ressalte-se que a atividade de mineração – com as exceções do petróleo e gás natural e dos minerais nucleares – não é 
monopólio da União. Segundo Bustamante et al. (2013, p. 46) “os recursos minerais são bens públicos, mais 
especificamente, bens públicos da União, nos termos do inciso IX do art. 20 da CF”, o que configura que sua exploração 
se dá enquanto “atividade de caráter estratégico no âmbito da ordem econômica (art. 176 da CF), cumulada com a 
autorização (lato sensu) para a exploração comercial de bem público”. Vale frisar que a legislação brasileira é muito mais 
liberal que a da maioria dos países latino-americanos que, segundo CEPAL (2013, p. 17) na “maioria dos países, a 
legislação estabelece que o Estado é o proprietário dos recursos minerais extraídos”. 
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 A disponibilidade e qualidade do minério é extremamente variável, sendo os aspectos 
locacionais e riqueza do subsolo, fatores que potencializam a produtividade física da força de 
trabalho, atuando no barateamento dos custos de produção de outros setores da economia ou 
integrada ao setor mineral, como, por exemplo, a qualidade da hematita favorece as condições 
siderúrgicas e de produção de melhores aços13, sendo por isso objetos de disputa acirrada pelos 
diferentes capitais, que buscam, no limite, monopolizar esses recursos não reproduzíveis, a fim de 
garantir vantagens que proporcionem um diferencial de lucro extraordinário setorial (ou lucro 
suplementar) acima do lucro médio definido pela equalização média das taxas de lucro dos capitais 
aplicados no setor (lm=(i,j)li/N).  
 O lucro suplementar surge pela aplicação do trabalho a uma determinada “força natural” que 
o torna mais produtivo, porém não de uma força natural que esteja a disposição de todo capital no 
mesmo ramo de produção e sim uma parcela monopolizável e submetida a regras de controle e 
apropriação privada por uma determinada fração do capital ou pelo Estado capitalista. Os capitalistas 
recebem esses lucros extraordinários como forma de perpetuidade pelas vantagens naturais que 
dispõem, sendo que os donos da terra se apropriam desse diferencial, convertendo-o em renda da 
terra sem que haja diminuição no lucro médio do empresário, ou seja, o lucro total percebido pelo 
capital individual constitui-se, sob este raciocínio, de dois componentes: o lucro médio acrescido de 
renda da terra (ou lucro suplementar).  
 As melhorias tecnológicas que possibilitam um barateamento dos recursos energéticos e 
materiais atuam no sentido de diminuir a participação de capital constante na massa do valor global 
destinado ao processo reprodutivo, reduzindo a composição técnica do capital e favorecendo a 
elevação da taxa de lucro. Vale observar que há uma grande relação entre a disponibilidade de 
“elementos naturais” que proporcionem lucro suplementar e incrementos tecnológicos, se, por 
exemplo, em função de modificações tecnológicas (aumento de produtividade) decline o preço 
médio de produção, isso inevitavelmente levaria a anular (ou pelo menos reduzir) o lucro 
suplementar do capitalista individual que detivesse certa vantagem de “capital-terra”. 
 A renda da terra (nas suas diversas formas) expressa os mecanismos econômicos das relações 
de classe com a terra. Porém essa força natural não é a fonte da riqueza acrescida (mais-valor) e sim 
somente sua base natural, sendo que a circulação do capital é o que proporciona esse processo, dado 
a crescente apropriação e transformação em elementos do processo reprodutivo de novas minas de 
exploração mineral14, de outro modo, a renda não é uma propriedade natural das minas (da terra), 
mesmo que as condições qualitativas e de acesso aos veios minerais sejam condições de sua 
manifestação, e sim “uma propriedade das relações sociais” (Fine, 1988, p. 305). 
 Marx (1987) estabelece em sua análise a configuração de quatro tipos de renda da terra: i) 
monopolista; ii) absoluta; iii) diferencial 1e;iii) diferencial 2. A renda de monopólio se manifesta 
quando os controladores do subsolo impõem limites a exploração das jazidas minerais. O poder de 
controle estatal, geralmente arbitrado constitucionalmente e regulamentado por um Código de Minas, 
constitui a base para que o Estado detenha o poder de controle sobre possíveis rendas de monopólio 
mineral, isso na maior parte dos países15. Como explica Harvey (2013, p. 450), os proprietários de 
uma terra de qualidade superior ou localização privilegiada “podem ser capazes de extrair rendas 
                                                           
13 Conferir BNDES (1999; 2003). 
14 “(...) nos arrendamentos de minas, minas de carvão etc., a terra é o reservatório, de cujas entranhas os valores de uso 
serão dilacerados. Nesse caso, o pagamento é feito pela terra, não porque ela é o elemento em que a produção deve 
ocorrer, como na agricultura, não porque ela entra na produção como uma das condições da produção, como no caso das 
quedas d’água ou do local construído, mas porque é um reservatório que contêm os valores de uso” (Marx, TM, apud 
Harvey, 433). 
15 Ver CEPAL (2013). 
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monopolistas daqueles que desejam usar a terra”. No caso específico a exploração econômica do 
subsolo envolve a presença de uma qualidade especifica que é a presença de uma lavra mineral, cuja 
característica de maior ou menor essencialidade em relação a segmentos de acumulação de capital 
vitais produz o efeito de criação de renda de monopólio.  
 Marx (1987, p. 889) frisa que a “renda na mineração é determinada do mesmo modo que a 
renda agrícola”. As lavras minerais de qualidade superior, seja pela presença de substrato mineral 
superior (no caso do ferro, a presença de teor maior de hematita), seja pela afloração mais próxima 
do solo, o que reduz os custos de deslocamento da laterita, possibilita a manifestação econômica da 
renda de monopólio, o que gera a possibilidade de lucro extraordinário. Considerando a similitude da 
renda da terra agrícola e da renda da terra mineral, pode-se considerar a mesma base de geração do 
preço social de produção na indústria extrativa mineral e na agricultura. Neste sentido, o preço social 
de produção nestes setores não é obtido sob as condições sociais médias, como nos demais setores 
reprodutivos capitalistas, e sim são determinados pelos preços de produção estabelecidos nas minas 
(ou terras agriculturáveis) de pior produtividade, sejam pela qualidade do minério ou pelas 
dificuldades de extração do mesmo, isso se deve ao fato que a mina é o mais importante meio de 
produção do minério, e a quantidade de veios minerais aptos ao trabalho é limitado. 
 O setor mineral pouco foi analisado por Marx, vale observar que sua especificidade é ainda 
mais marcante que a agricultura, isso por três aspectos convergentes: i) as manifestações dos veios 
minerais são restritos, o que condiciona muito fortemente as rendas monopolistas; ii) as diferenças 
qualitativas do minério entre os diferentes veios minerais é muito expressivo e produz dois efeitos 
importantes: por um lado, influencia toda a cadeia produtiva subsequente16 e, segundo, compensa os 
custos de transporte17, o que determina forte disputa monopolista pelo controle das minas com essas 
características; iii) a exaustão das minas, ou a perda do teor mineral, define lucros extraordinários 
somente por tempo determinado, o que leva a aceleração do uso econômico das minas mais 
qualificadas e, paradoxalmente, acelera seu tempo de exaustão. 
 Com base em Harvey (2013) e Paulani (2012) podemos ilustrar o caso próprio da renda 
diferencial ricardiana. Suponhamos que somente duas minas de produção de minério de ferro 
atendam o mercado consumidor e, ainda por hipótese, os custos de transporte ao mercado 
consumidor e as tecnologias de extração sejam as mesmas para as minas A e B. A mina “A” 
apresenta condicionantes diversos (qualidade do minério, maior afloramento, presença de fontes de 
água, etc.) que lhe possibilitam maior produtividade18. A Renda Diferencial do tipo 1 (RD1) “é 

                                                           
16 Por exemplo, minério com teor de ferro superior possibilita custos inferiores nas aciarias.  
17 Bunker (2004, p. 73) observa que o “espaço e as características topográficas que determinaram o tipo e a abundância 
da produção material naquele espaço determinaram os parâmetros dos sistemas de transporte”. O que o autor em tela não 
especifica é que o mecanismo econômico que define tais parâmetros é o de renda diferencial mineral no caso da indústria 
mineral. Vale observar para desenvolvimento posterior que a ação do transporte e outros mecanismos de aceleração dos 
ciclos rotacionais do capital compreendem mecanismos que Marx tratou como “aniquilação do espaço pelo tempo” 
(HARVEY, 1988, p. 163). Entretanto a renda da terra (ou mineral como aqui tratada) parece impor barreira a completa 
“subjugação” do espaço pelo tempo, ou como aponta Bunker (2004) há limites da “aniquilação do espaço pelo tempo”.  
18 Deste modo, têm-se as seguintes relações formais básicas:  
ppferroB = ppferro = pmferro = X (I) 
ppferroA = Y < X (II) 
La = l + (X – Y), onde: 
ppferroB = preço de produção de uma tonelada de ferro na mina B   
ppferro = preço de produção de uma tonelada de ferro (ou preço regulador do ferro)  
pmferro = preço de mercado de uma tonelada de ferro  
ppferroA = preço de produção de uma tonelada de ferro na mina A  
La = lucro total do produtor da mina A por uma tonelada de ferro  
l = lucro normal por  uma tonelada de ferro (lucro relativo ao preço regulador do ferro, que é x). 
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fixada  pela diferença entre os preços individuais de produção e o valor de mercado determinado 
pelas condições de produção na terra pior” (HARVEY, 2013, p. 455). Em termos minerais teremos 
que a mina de pior qualidade estabelece o padrão médio de preços, sendo que a mina de qualidade 
superior produz sob condições que lhe proporciona preço de produção inferior, a diferença entre o 
preço de mercado e o preço individual de produção estabelece a Renda Diferencial Mineral 1.  
 Como ressalta Paulani (2012, p.4), as diferenças de produtividade entre  “as terras”, no nosso 
caso as minas, “gera como valor excedente não apenas o lucro normal (l), mas também um 
adicional”, expresso nos custos de produção inferiores das minas dotadas desse diferencial. Essa 
renda serve de base a um segundo tipo de renda diferencial, fruto de investimentos e mudanças nas 
tecnoestruturas estabelecidas pelo capital sobre o sistema de produção mineral, elevando os 
diferenciais entre essas minas dotadas de Renda Diferencial I e que passam a produzir, também, 
Renda Diferencial II, ou seja, as condições geológicas estabelecidas possibilitam a expansão das 
rendas minerárias em função de novas inversões de capital.  
 A extração mineral é condicionada pelos três tipos de renda, sendo que no caso amazônico 
(brasileiro) o capital monopolista se apropria da renda de monopólio em função  das vantagens 
oferecidas pelo Código Mineral (1967) e pela CF 88 (Art. 176) que define a exploração do subsolo 
distintamente do solo, sendo que a liberalidade dos direitos de lavra e o controle das mesmas pelas 
megaempresas multinacionais, estabeleceu o completo controle dessas rendas pelas empresas, como 
já exposto. Por outro, o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce transferiu para o 
controle do capital monopolista amplas faixas de terras e consequentemente a apropriação das rendas 
monopolistas, não somente sobre as áreas de jazidas, mas também sobre gradientes de terras que 
podem ser tratadas como “ativos financeiros” da empresa, forma de capital também gerador de 
renda.  A mineração não atinge somente os gradientes de terra integrados a lavra mineral, mas forma-
se em torno do referido gradiente um anel mais ou menos exterior ao qual se agrega terras destinadas 
a “divisão do trabalho no espaço”, que inclui inclusive terras destinadas a especulação, pois a 
acumulação centrada na mineração produz e viabiliza um amplo circuitos de terras que se tornam 
mercadorias. Esse aspecto é particularmente importante, seja pelas transformações espaciais 
produzidas pelo extrativismo mineral, quanto pela valorização das terras imediatamente circundantes 
as frentes minerárias.  

A renda mineral se expressa, portanto, em três formas conectadas: a renda de monopólio, 
derivada do próprio condicionante de apropriação privada da riqueza do subsolo, mesmo que 
institucionalmente o Estado possa impor barreiras legais que bloqueiem a completa a apropriação 
dessas rendas pelos capitalistas minerários; a renda diferencial 1 ocorre a partir dos diferentes 
padrões de produtividade, derivados das diferenças de composição do minério, teores, forma e 
localização. Por último, mas sem menos importância, pois representa papel chave nas disputas entre 
os diferentes capitais monopolistas, a renda diferencial 2, resultante de inversões tecnológicas ou nas 
infraestruturas que permitem expansão nos ganhos de produtividade e maior redução dos custos de 
produção, sendo que somente são possíveis em função das características mineiras que possibilitaram 
a renda diferencial 1. 
 
4 EMPRESAS MONOPOLISTAS E MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA 
A seção final deste artigo se concentra em três casos paradigmáticos da intervenção do capital 
monopolista mineral na Amazônia: a exploração e exaustão do manganês de Serra do Navio no 
Amapá pelo consórcio ICOMI/Bethlehem Steel (1957/1987); a exploração e quase exaustão da 
bauxita de Trombetas no Pará pela “jointventure” Mineração Rio do Norte (MRN) (1979) e, 
finalmente, a exploração em larga escala de ferro na maior mina a céu aberto do mundo em Carajás, 
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também no Pará, pela Companhia Vale (1985). A análise será uma extrapolação para a Amazônia 
dos aspectos já tratados em termos do caso geral do capitalismo monopolista mineral: a relação com 
o Estado brasileiro e sua característica intervenção pró-capital monopolista; os aspectos financeiros 
e, finalizando, a análise da renda mineral e sua importância na dinâmica de acumulação das empresas 
mineradoras assentadas em solo amazônico. 

O capital monopolista na mineração na região Amazônica é predominante, sendo que a grande 
mineração industrial na Amazônia brasileira já conta com aproximadamente seis décadas. Foi 
inaugurada com a exploração de manganês no Amapá, descoberta logo após Segunda Guerra 
Mundial e explorada por uma associação entre uma empresa brasileira (ICOMI) e a multinacional 
estadunidense da siderurgia, a Bethlehem Steel. A primeira carga exportada ocorreu em 1957 e duas 
décadas depois o minério de alto teor já estava esgotado. A ação integrada do Estado brasileiro e do 
capital internacional foi central para criar as condições para a exploração mineral, podendo ser 
analisada como o primeiro grande caso de intervenção conjunta do estado nacional e do capital 
monopolista na Amazônia19. 

No final dos anos 1960 ocorreram novas descobertas minerais, particularmente no Pará, 
impulsionadas por gigantes da mineração mundial (US Steel e Alcan, por exemplo). Paralelo a isso, 
o governo militar mudou a legislação brasileira para poder melhor abrigar estas empresas na 
exploração do subsolo brasileiro, atuando ora como parceiro imediato do capital multinacional e 
mesmo privado nacional na exploração mineral, como foi o caso inicial do ferro de Carajás-PA e do 
beneficiamento da bauxita em Barcarena-PA, ora como próprio produtor direto – como foi o caso da 
exploração do ferro de Carajás pela Companhia Vale do Rio Doce (estatal), depois que o governo 
brasileiro adquiriu a parte da US Steel neste empreendimento, seja no formato de “jointventure”, em 
que o capital estatal, na forma da Vale do Rio Doce, se associou ao capital internacional (BHP 
Billiton Metais e outras multinacionais). 

A grande exploração mineral industrial na Amazônia respondeu aos interesses dos governos 
militares, mas, também, das grandes multinacionais (fossem produtoras de minérios, fossem 
consumidoras) que buscavam fontes lucrativas e de baixo custo. O resultado foi endividamento 
público e problemas socioambientais. A justificativa para a entrada das mineradoras na região foi 
amparada pela propaganda de desenvolvimento regional. O Estado apoiou e, muitas vezes, 
subvencionou a exploração mineral em razão dos linkages para trás e para frente da atividade. Ela 
seria uma indústria motriz para outras se estabelecerem na região. A ideia seria uma concentração 
vertical regional, em que as empresas mineradoras atrairiam firmas complementares ao ramo e com o 
desenvolvimento da região e do capitalismo presente, existiria uma tendência à concentração vertical 
das firmas existentes aqui. 

Nos anos 1990, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada por R$ 3,3 bilhões, mas 
continuou a contar com a presença do Estado, direta e indiretamente, para seu aumento de produção 
e expansão externa, consolidando-se como a segunda maior mineradora do planeta, tendo o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) papel fundamental neste processo. 
 
4.1 FINANCEIRIZAÇÃO, ESTADO E MONOPÓLIO MINERAL NA AMAZÔNIA 
A presença do financiamento internacional aos projetos de extração mineral na Amazônia já desde a 
década de 1950 estabeleceu a estreita interação entre o controle da produção mineral por grandes 
grupos industriais e financeiros internacionais, e a complexa condição de um dinamismo econômico 
somente centrado no extrativismo com baixa capacidade de irradiamento de desenvolvimento a 
                                                           
19 Para detida análise do caso da exploração e exaustão das minas de manganês do Amapá, conferir Leal (1988, 2010); 
Bunker (2001); Drummond e Pereira (2007); Coelho (2008).  
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outros setores da economia local, cumprindo, basicamente, a função de expropriação de grandes 
massas líquidas de valores materiais e sua transferência ao circuito reprodutivo do capital forâneo, 
sendo que as minas amazônicas de ferro, manganês e bauxita (alumínio) garantem as gigantes 
minerais condições de rentabilidade diferenciadas, como se mostrará mais a frente. 
 Para melhor avaliarmos a presença do capital financeiro no controle das empresas, estudamos 
os casos históricos da ICOMI, da Mineração Rio do Norte (MRN) e da Vale. A financeirização, 
como expressão do capital monopolista, é elemento chave na exploração mineral e representa o 
grande interesse por trás das empresas mineradoras. Os capitais interagem entre si, envolvendo 
monopolistas, setor financeiro e Estado. No entanto, predominantemente o fator de atração e 
estabelecimento do capital monopolista é a renda mineral. Neste sentido, o desenvolvimento da 
acumulação mineral se estabelece tendo como base a apropriação dos diferencias de renda mineral, 
conformadas, por sua vez, a partir da base dos menores custos de produção estabelecidos nas 
principais lavras minerais.  
 
4.1.1 O ocaso precoce do manganês da Serra do Navio 
A exploração do manganês em Serra do Navio no Amapá pode ser considerada um caso 
paradigmático, isso em função do ineditismo, quanto pela engenharia financeira estabelecida, seja 
pelas características estruturais estabelecidas no negócio e que se tornaram base para o formato de 
intervenção econômica na região desde então. Leal (1988, p. 178) ressalta justamente o formato do 
modelo de ação do Estado em projetos semelhantes, quando o Estado vai se responsabilizar por 
diversos custos de instalação do empreendimento e os capitais privados nacionais e internacionais 
entram com a expertise de exploração mineral, no caso específico o consórcio da ICOMI com a 
Bethlem Steel, sendo que para constituição da ICOMI foram tomados empréstimos com garantia do 
governo brasileiro junto ao U.S. Ex-Im Bank (LEAL, 1988, p. 133-134; BUNKER, 2004, p. 93). 
 O projeto estava dividido em três estruturas integradas: a mina de exploração; a hidrovia para 
escoamento da produção e o porto de embarque do minério. No caso da hidrovia do chamado Canal 
Norte foi feito com recursos estatais e gerenciado pela Marinha do Brasil, sendo que a construção do 
Canal Norte foi realizado a custo zero para o empreendimento explorador do manganês, colocando 
aquela passagem fluvial a serviço da exportação do mineral amapaense (LEAL, 1988, p.179).  
 Leal (1988, p.180) observou, ainda, com base em dados da ICOMI e do Governo do 
Território Federal do Amapá, que “se pagou ao BIRD, por 20 anos, 350% a mais do que receberam 
conjuntamente, em royalties mais imposto único, o Território e o Governo Federal”, isso 
considerando que as condições de exploração e transporte do minério foram viabilizados com total 
ônus ao Estado e a velocidade de esgotamento da mina (30 anos) determinaram a lógica de 
transferência ao circuito de acumulação internacional de grande massa de valores de uso na forma de 
riqueza  “in natura” e de valores que alimentaram um primeiro ciclo de externalização de riqueza 
econômica amazônica no pós-guerra. A Tabela abaixo demonstra que a política de pagamento de 
royalties (atual CFEM) foi extremamente oscilante, sendo as rendas minerárias foram quase 
totalmente capturadas pelo capital monopolista minerário e pelo setor financeiro internacional, na 
figura do BIRD e do Ex-Im Bank 20. 
 
 

                                                           
20 A exploração do minério de manganês durou aproximadamente quarenta anos no Amapá encerrando-se em 1997. 
Segundo Drummond e Pereira (2007) a receita bruta da ICOMI durante todo o período de extração foi de 3 bilhões e 37 
milhões de dólares (valores convertidos pelo valor do dólar em 1994). Por força de contrato, reinvestiu aproximadamente 
120 milhões de dólares e pagou, a título de royalties cerca de 131 milhões de dólares. 
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 Tabela 2 – Manganês (Produção, Valor e Royalties Pagos) – 1957/1973 

ANO Índice Preço 
Produção 
Exportada 

(Toneladas) 
Valor da Produção 

Royalties 
Pagos em 

U$ 

% 
Royalties 

1957 41,55 77,26 668.276 51.632.282 2.091.656 4,0 
1960 43,10 80,15 760.398 60.946.322 1.746.015 3,0 
1965 42,13 78,35 796.053 62.373.063 1.261.057 2,0 
1966 42,90 79,78 760.986 60.710.419 1.186.543 2,0 
1969 28,30 52,63 1.046.709 55.086.054 842.627 2,0 
1970 28,30 52,63 1.284.306 67.590.275 958.908 1,0 
1971 34,41 63,99 1.631.981 104.425.846 1.378.928 1,0 
1972 33,10 61,55 1.107.145 68.149.357 1.015.575 1,0 
1973 41,08 76,40 1.226.757 93.724.576 1.227.653 1,0 

Fonte: ICOMI. Extraído de Leal (1988, p. 180).  
O esgotamento do minério em tempo recorde relaciona-se pelo lado da oferta a dois aspectos 

centrais: a disponibilização da infraestrutura social ao capital pelo Estado estabeleceu um padrão 
que, via de regra, se repetirá no processo de exploração mineral amazônico, suscitando a dupla 
vantagem ao capital de apropriação das rendas minerais (de monopólio e diferenciais) e de redução 
da imobilização do seu capital, possibilitando uma rotação mais veloz dos mesmos, tendo como 
consequência a aceleração da exploração das minas e sua exaustão em um período de tempo recorde. 
Por outro, pelo lado da demanda, a intensiva necessidade das siderúrgicas estadunidenses no período 
de disputa geopolítica com a antiga União Soviética e o processo de reconstrução europeia do pós-
guerra, impunham a exploração de fontes de manganês de alto teor para confecção de aço, o que 
estabeleceu durante uma década a elevação dos preços internacionais do minério, o que estimulava a 
intensa exploração do minério amapaense de alta qualidade e baixíssimo custo de produção. Assim, o 
capital da ICOMI/Bethlem Steel se apropriou de elevadas rendas extraordinárias, com exploração 
intensiva dessas minas e não teve preocupação com a desvalorização do capital fixo imobilizado 
após a exaustão mineral, ponto comum em relação em relação aos outros dois casos, como se verá 
mais a frente.  
 
4.1.2 A MRN e o descompasso entre as condições locais de desenvolvimento e os interesses 
financeiros do Capital Monopolista 
Historicamente a produção mundial de alumínio fez-se controlada por um pequeno número de 
empresas. Até a década de 1970 as chamadas “seis irmãs”, que compõem o cartel do alumínio, eram 
responsáveis por quase 75% da produção mundial, concentrando-se, em grande parte (95%), nas 
economias centrais (EUA, Europa e Japão) (cf. Tarsitano neto, 1994:76). A partir de finais da década 
de 1980 e durante a década de 1990 verifica-se um movimento de reestruturação produtiva e 
relocalização espacial na indústria de alumínio. Observa-se, como movimento inicial, uma 
desconcentração das plantas produtoras nos países centrais, sendo a produção significativamente 
transferida para um conjunto de países que reuniam a dupla vantagem de fontes energéticas 
alternativas ao petróleo (hidroeletricidade, carvão, gás) e grandes jazidas  bauxitíferas,  entre estes 
destacam-se Brasil, Venezuela e Austrália, entre outros21. 

A instalação em solo amazônico do complexo mínero-metalúrgico, estabelecendo as diversas 
etapas necessárias à produção do alumínio primário, se deu como parte deste movimento 
                                                           
21 O Brasil responde por 9,4% da produção mundial total, sendo que a MRN responde por 65,82% deste total. Os maiores 
produtores mundiais são: Austrália (36,3%); Guiné (15,7%); Jamaica (10,4%); Brasil (9,4%). 
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internacional de relocalização espacial. A ação do Estado nacional foi fundamental na promoção da 
implantação destes empreendimentos,  sendo  que este setor recebe grande prioridade no II Plano 
Nacional de Desenvolvimento (II PND - 1974/1978). Como demonstraram diversos autores (Leal, 
1988; Lobo, 1996), o Estado agiu  no sentido de facilitar a associação de empresas nacionais 
(públicas ou privadas) com grandes  corporações transnacionais,  garantindo significativos subsídios 
e facilidades institucionais e financeiras. Deste processo resultou  a instalação na Amazônia de duas 
redutoras de alumínio, com os seus respectivos  estágios  de transformação de bauxita em alumínio: a 
ALBRAS/ALUNORTE, localizadas no município de Barcarena,  nas proximidades de Belém e a  
ALUMAR (Alumínio do Maranhão),  localizada em São Luiz. 

A Mineração Rio do Norte (MRN) contou com a participação do governo brasileiro, associado 
ao capital estrangeiro na implantação dos projetos minerais. No final de 1971, a Alcan deu início à 
implantação do projeto Trombetas, que logo em seguida foi suspenso devido à crise no mercado 
mundial do alumínio na época. O adiamento do projeto culminou na intervenção do governo 
brasileiro para dar-lhe e, a partir de junho de 1972, a CVRD e a Alcan iniciaram entendimentos para 
constituir uma joint-venture, visando retomar o projeto (BUNKER, 2000). Dessa forma, o Estado 
brasileiro, através da CVRD, adquiriu 40% da composição acionária da MRN e tomou a 
responsabilidade da implantação do projeto22.  

A extração e beneficiamento de bauxita metalúrgica, levada a efeito pela MRN, constitui-se na 
fase inicial do ciclo de produção do alumínio. O processamento, que é intensivo em eletricidade - 
principal componente do custo -, ainda passa por uma fase intermediária que é a de obtenção da 
alumina, daí obtendo-se, finalmente, o alumínio primário.  A MRN fornece bauxita para os dois 
complexos, sendo que desde final da década de 1990 a maior parte da bauxita produzida em Porto 
Trombetas é transformada em alumina no próprio país, de tal maneira que a Alunorte e a Alumar 
consomem juntas aproximadamente 5,5 milhões de toneladas/ano (fonte: Rel. Anual, MRN, 1995). O 
restante da produção da MRN é exportado para diversos países, sendo os principais Canadá, EUA, 
Venezuela, entre outros. 

A relocalização espacial e reestruturação por que passou a indústria de alumínio provocou 
profundas alterações nos mecanismos de determinação de preços de toda a cadeia produtiva. O 
caráter oscilante dos preços é um indicador de fortes desajustes na indústria, não havendo 
estabilidade em função das frequentes reacomodações na disputa concorrencial, cuja maior tendência 
é a crescente concentração industrial. A tendência oscilante e contracionista  dos preços da bauxita e 
do alumínio foi fortemente reforçada nas décadas de 1990 e 2000, tanto por conta da disseminação 
das plantas de produção, quanto neste período, pela desova de grande quantidade de metal no 
mercado internacional pela Rússia e pela forte recessão americana,  o que provocou   a criação  de 
“novos modelos de competição, através da  redução dos  custos operacionais  e da tentativa de ajuste 
entre os suprimentos e a demanda” (Monte e Adamian, 1995). Somente a partir de meados dos anos 
2000 é que o estimulo do crescimento da China se fará sentir também na metalurgia do alumínio, 
produzindo, a exemplo, do ferro, forte estimulo sobre os preços internacionais. 

Entretanto, em empreendimentos  tipo “joint-ventures”, como a MRN, verifica-se uma acirrada  
disputa interna, na medida em que os interesses dos sócios  compradores (sistema “take or pay”) se 
localizam, cada  vez mais, na ponta da cadeia,  à jusante, com o aproveitamento do alumínio 

                                                           
22 A composição acionária da MRN está vigente desde a década de 1970, quando foi assinado seu acordo de acionistas, 
dividindo a empresa entre: Vale (40%), BHP Billiton Metais (14,8%) Rio Tinto Alcan (12%), Companhia Brasileira de 
Alumínio – CBA (10%), Alcoa Brasil (8,58%), Norsk Hydro (5%), Alcoa World Alumina (5%) e Abalco (4,62%). 
Recentemente (2011) a Companhia Vale vendeu a sua participação na MRN e nas demais empresas do setor de alumínio, 
conferir Relatório Anual da Companhia da Vale (2012). 
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secundário  e a produção de  ligas para uso em indústrias de ponta. As empresas que operam com o 
mineral in natura , ou mesmo com o alumínio  primário, trabalham com margens de lucro menores, 
sendo sua rentabilidade onerada pelos custos de produção por um lado, e pela pressão baixista 
praticada  pelos sócios compradores, por outro23.  
4.1.3 A Vale enquanto padrão de intervenção monopolista na Amazônia 
A antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), hoje Vale, é a maior empresa privada brasileira, 
sendo que o estabelecimento do chamado “Sistema Norte” em meados da década de 1980, centrado 
na exploração de ferro em Carajás no Pará, definiu uma forte alteração nas estratégias de 
concorrência e expansão da mineradora24. No Projeto Ferro-Carajás (1980) houve três tipos de 
financiamento: recursos próprios da ordem de 46,2% (algo em torno de 2,35 bilhões de dólares); 
financiamento no mercado financeiro interno (basicamente instituições públicas: BNDES, BNH e 
FINAME), cerca de 21,7% (1,105 bilhões de dólares) e financiamento internacional, em torno de 
32,3% (1,638 bilhões de dólares) (FILHO, 1995; SILVA, 2004). Deve-se denotar que com a 
privatização da CVRD, os serviços e amortizações dessa divida permaneceram estatais, enquanto o 
patrimônio e os ativos financeiros foram privatizados, velha máxima mendeviliana: “ônus públicos, 
benefícios privados”. 

Sua composição acionária é formada pela Valepar (um consórcio formado por cinco empresas, 
que em 1997 adquiriu o controle da então CVRD do governo brasileiro, como parte da primeira 
etapa de privatização da companhia) e o BNDESPAR, braço para investimentos do BNDES. A 
Valepar foi uma sociedade constituída com o único propósito de ter uma participação significativa na 
Vale. Ela possui quase 53% das ações ordinárias da companhia, enquanto que o BNDESPAR, 6,7% 
e os diretores e executivos do grupo, menos de 1%. O restante é composto por ações negociadas no 
mercado. É importante frisar que o governo brasileiro possui 12 goldenshares, ações especiais com 
poder de veto sobre certas decisões da empresa, como mudança da razão social, localização da sede e 
objeto social25. 

O que se verifica na manutenção do poder do Estado na Vale é que a presença do Estado 
mínimo, apenas regulador das atividades econômicas, predominante desde os anos 1990, com as 
reformas neoliberais, não está presente em sua estrutura de poder26. O governo exerce influência, 

                                                           
23 A cotação-preço  de venda do alumínio primário no mercado “spot” alcança  o fundo do poço no auge da crise do  
setor (1983/1986),  quando  chegou a registrar  níveis de preços em torno de  US$ 1080/1090/t. O reflexo sobre o preço 
de comercialização da bauxita se fez mediante a crescente pressão dos “ sócios compradores” da MRN pelo 
rebaixamento do preço, anteriormente acordado em US$ 28,50/t   para US$ 18/t.  O impasse somente foi resolvido em 
1988, sob os auspícios da Câmara Internacional de Comércio em Paris, acertando-se uma fixação de preços que, a par de 
beneficiar a  “comandita” de sócios compradores, assegurou a estabilidade econômico-financeira da  MRN no período. 
(cf. Relatório Anual MRN, 1988, 1996, 2010; TRINDADE, 2001).  
24 Quanto as condições estratégicas e alterações  na trajetória da empresa CVRD/Vale antes e pós privatização ver a 
dissertação de mestrado de Santos (2011). Observar que o referido estudo, mesmo sendo pouco critico, destaca que a 
grande inflexão na trajetória da empresa se deu na década de 1980 e, precisa o autor, com o estabelecimento do Sistema 
Norte de exploração mineral em Carajás (SANTOS, 2011, p. 156-175 ). 
25 O governo federal, mesmo tendo vendido a empresa em 1997 continua mantendo preferências sobre determinadas 
decisões dentro da companhia, no entanto em decisões como a substituição do presidente, são necessários 75% das ações 
ordinárias, o que leva o governo a ter influência política sobre os demais membros da Valepar, principalmente sobre o 
banco Bradesco (privado nacional), o maior acionista depois das instituições estatais. Assim, a Vale continua sofrendo 
influência, mesmo que de forma indireta, do governo federal. As decisões estratégicas de negócios ainda passam pelo 
crivo do Palácio do Planalto (sede do governo federal). Um exemplo é a composição acionária da Litel, maior acionista 
do Valepar, com 60% de ações controladas por fundos de investimentos do Banco do Brasil e pelo BNDESPAR. 
26 No setor de mineração, as reformas neoliberais se caracterizaram por proporcionar incentivos tributários e arcabouços 
legais favoráveis, especificamente as diversas adaptações no Código Mineral ensejaram facilidades na obtenção de 
direitos de lavras, inclusive e principalmente com o objetivo de especulação com os referidos direitos, conferir CEPAL 
(2013, p. 29-30). 
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somente indireta, sobre este capital monopolista e consequentemente na estrutura de mercado da 
mineração. Os poderes de voto e decisão acabam influenciando a destinação de recursos financeiros, 
investimentos e produção. Um exemplo é o impasse sobre a construção da hidrovia Araguaia-
Tocantins (no Sudeste do Pará), na qual foi acordado que parte dos investimentos deveria ser 
custeado pelo grupo Vale. Porém, o pouco interesse em assumir estes custos e dinâmicas do próprio 
mercado, como a baixa de preços e a tendência à queda da demanda, levam a empresa a declinar da 
iniciativa, fazendo com que o governo federal pressione para execução da obra – sem muita 
efetividade. Outro exemplo, foi a tentativa de implantação da empresa Aços Laminados do Pará 
(ALPA) no município de Marabá. O Estado através, de uma política de desenvolvimento regional, 
agiu no sentido de convencer a empresa a construir o polo siderúrgico na região, mas, assim como no 
outro caso, seus interesses estratégicos, comerciais e fatores de mercado e de viabilidade derrubam as 
expectativas para prosseguimento das obras. 
Tabela 3 - Principais Empresas Mineradoras Exportadoras do Estado do Pará (em %)  

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
VALE S/A 31,14 36,39 37,15 36,32 43,16 51,93 59,26 
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A 18,92 15,98 16,99 14,27 9,97 8,54 7,0 
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A 8,32 8,78 13,75 14,25 12,66 14,06 10,19 
MINERACAO RIO DO NORTE SA 3,35 3,06 1,5 2,36 2,0 1,07 1,36 
RIO CAPIM CAULIM SA 2,85 2,36 1,89 1,73 1,74 1,75 1,24 
PARA PIGMENTOS S A 1,32 1,04 1,03 1,05 0,72 0,64 0,47 
RIO DOCE MANGANES S.A 2,2 2,06 0,7 0,87 3,65 1,07 1,7 
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR 1,87 2,66 1,11 1,0 1,52 0,71 0,7 

Fonte: SEDEX/ MIDIC (2013). Elaboração própria. 
 As exportações de ferro paraense pela Vale vêm crescendo exponencialmente em anos 
recentes, mantendo a característica superavitária de sua balança comercial. Conforme mostram os 
dados do MDIC, em 1996 o Pará era o sétimo maior estado exportador, assumindo a nona posição 
em 2003. Daquele ano em diante, a produção mineral e as exportações do estado cresceram 
expressivamente (essencialmente de ferro), e em 2010 as vendas ao resto do mundo colocaram o 
Pará como sexto maior exportador do país, com US$ 12,8 bilhões em venda ao exterior; já as 
importações ficam próximas de US$ 1,2 bilhão, encerrando o ano de 2010 com saldo de US$ 11,6 
bilhões. 
  
4.2  RENDA DA TERRA E GANHOS EXTRAS MONOPOLISTAS NA AMAZÔNIA 
Como antes tratado, a variabilidade da disponibilidade e qualidade das minas se relaciona a aspectos 
locacionais, acessibilidade e qualidade do minério disponível no subsolo. No caso amazônico a 
frequência de jazidas com alto teor mineral estabeleceu a base para acirrada disputa entre os 
diferentes capitais, que buscam, no limite, monopolizar esses recursos não reproduzíveis, a fim de 
garantir vantagens que proporcionem diferencial de lucro extraordinário setorial.  As características 
superiores das minas amazônicas tem produzido uma corrida de investimentos das megamineradoras, 
sendo que o Brasil já recebe hoje um quinto dos investimentos mundiais em mineração, e a 
Amazônia representa a fronteira de expansão da indústria mineradora. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram), “as mineradoras vão investir cerca de US$ 24 bilhões entre 2012 e 2016 para 
aumentar a produção de minério de ferro, bauxita e outros metais encontrados na bacia do 
Amazonas” (CEPAL, 2013; LYONS e KIERNAN, 2012)27.  
                                                           
27 No caso do minério de ferro, por exemplo, deve-se observar que as reservas mundiais atingem 310 bilhões de 
toneladas, sendo que o Brasil detém 6,1% deste total, atrás da China e Austrália. Entretanto, “considerando o alto teor do 
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Quanto especificamente a expansão da fronteira de acumulação em geral, a renda mineral 
parece direcionar diferentes frentes de expansão, inclusive agrícola, na medida em que parcela 
considerável dos meios de produção e trabalho acabam direcionados ao setor mineral, o que 
determina o uso das terras contíguas as jazidas para uso reprodutivo do contingente da força de 
trabalho direta e indiretamente envolvidas com a exploração mineral, estimulando também fortes 
conflitos agrários. 

O discurso ambientalista das mineradoras em geral propagandeia a mineração como uma 
atividade econômica “poupadora de árvores”, entretanto dois efeitos característicos da atividade 
correspondem, de um lado, a obrigatória retirada da capa vegetal, sendo posteriormente, após a 
extração mineral, substituída por “segunda natureza”, em geral mais pobre e com perda de 
diversidade em relação a “primeira natureza”; outro efeito obrigatório refere-se a construção de 
estradas e ferrovias necessárias ao transporte de mineral que produz como efeito secundário a 
valorização das terras do entorno e a aceleração do desmatamento das mesmas, seja para extração 
clandestina de madeira, seja para transformação de pastos para pecuária, que na sequencia se 
transforma em área de expansão da fronteira agrícola. 

 Vale reforçar que os capitalistas monopolistas recebem os lucros extraordinários como forma 
de perpetuidade pelas vantagens minerárias que passam a dispor desde a concessão do direito de 
lavra pelo Estado, pois o subsolo passa a constituir mero espaço de fruição de bem apropriável 
privadamente, por mais que a legislação estabeleça a lavra enquanto concessão pública. Assim, os 
capitalistas minerários se apropriam da renda diferencial possibilitada pelas minas de qualidade 
superior encravadas no subsolo amazônico, ou seja, o lucro total percebido pelo capital individual 
constitui-se de dois componentes: o lucro médio minerário setorial acrescido de renda da terra (ou 
lucro suplementar) (monopolista e diferencial).  

Aspecto que deve ser ressaltado é que o nível desse lucro suplementar é dado pela diferença 
entre a produtividade individual e a produtividade média, e o preço de produção que prevalece dentro 
da indústria mineral. Porém essa força natural não é a fonte da riqueza acrescida (mais-valia) e sim 
somente sua base natural, sendo que a circulação do capital é o que proporciona esse processo, dado 
a crescente apropriação e transformação em elemento do processo reprodutivo de novas jazidas 
minerais de teores, facilidade de exploração do filão mineral e localização da mina em relação aos 
principais centros de demanda internacional. 

 
 

 
Gráfico 1 - Evolução do Preço do Minério de Ferro (Uscents/dmtu) 
Preço Benchmark (Carajás Sinter Feed para Europa ‐ FOB PDM) 

                                                                                                                                                                                                   
minério de ferro de 64% em média, o país apresenta posição diferenciada tendo em vista o teor médio 59% obtido na 
Austrália, de menos de 40%, na China” (BNDES, 2003). Vale observar que na Amazônia, se encontra a maior 
concentração de ferro do planeta, a província mineral de Carajás, cujas reservas somam mais de 17 bilhões de toneladas e 
de elevado teor de Fe2O3, chegando a alcançar 66%. 
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Fonte: Extraído PINHEIRO (DNPM, 2012). Disponível em: http://goo.gl/xUUmSJ.  

 
Embora componha o preço final de grande parte da produção extrativa mineral, a renda mineral 

(da terra) não é um custo de produção, mas o resultado das diferenças de produtividade que 
possibilitam custos de produção distintos entre as minas. Por isso, a renda mineral da terra, embora 
componha o preço do produto, compõe-no de forma passiva, isto é, ela aumenta quando o preço de 
mercado sobe, mas o preço de mercado não sobe por causa da renda da terra (PAULANI, 2012; 
HARVEY, 2013; FRIEDMAN e MONTALVÃO, 2003). O preço sobe pela condição de que as 
minas menos produtivas e, portanto, com maior custo, passam a ser inserida a dinâmica de 
acumulação, determinando o novo preço médio do minério. Assim, a renda mineral da terra surge 
apenas porque, embora o preço do produto seja idêntico para todos os produtores, os custos são 
diferenciados, beneficiando os controladores das minas “benchmark”, como é o caso das grandes 
jazidas de ferro em Carajás na Amazônia.  Os chineses estão lavrando minério de ferro com teores 
cada vez mais baixos e com custos de produção elevados, atualmente em torno de US$ 100/ton. No 
Brasil a matéria prima é lavrada a uma média de US$ 20 por tonelada, sendo que nas minas de 
Carajás, o minério com teor de 66% de ferro, pode ser lavrado a US$ 15/ton (PINHEIRO, 2012; 
FREITAS, 2013). Considerando a relação entre as minas chinesas (minas de menor produtividade e 
qualidade) e as minas de Carajás, pode-se estimar, somente aproximadamente, a elevada renda 
diferencial que a Companhia Vale se apropria. A  Companhia Vale teve em 2010 uma margem 
líquida28 de 38,8% (Valor 1000, p. 25 e 54-55), em grande medida derivada da elevada renda 
diferencial apropriada nas minas de Carajás29. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste artigo buscou-se tratar teórica e empiricamente das relações entre o capital 
monopolista no setor mineral amazônico e suas implicações referentes a apropriação das rendas 
minerárias monopolistas e diferenciais . Algumas das principais conclusões podem ser resumidas: 

                                                           
28 A Margem líquida representa a relação entre o resultado líquido (lucro ou prejuízo liquido apurado no exercício social 
e divulgado na demonstração do resultado) e a receita operacional líquida (valor obtido com a dedução, a partir da receita 
bruta, de impostos, descontos e devoluções), em porcentagem.  
29 Poderíamos, como exercício especulativo, calcular a renda mineral de forma aproximada, supondo os custos 
enunciados como próximos a relação média de valor internacional. Assim, a renda mineral em Carajás seria dada como 
parcela da margem líquida da empresa pela seguinte relação: [CPM (Custo de Produção da Mina Chinesa) - CPC (Custo 
de Produção Carajás))/ PB (Preço Benchmark)] * ML (Margem Líquida). Então: CPC = US$ 15/ton; CPM = US$ 
100/ton; PB = US$ 146/ton e ML = 38,8%, com isso, RF (Renda Fundiária) = [(100-15)/146] * 38,8 = 22,58%, ou seja, 
mais da metade da rentabilidade líquida da empresa seria devida a renda mineral. 

28,3830,0030,1531,0027,5928,7930,0329,3131,9537,90
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i) A interação do Estado nacional com os monopólios minerais é estabelecida centralmente a partir 
de dois mecanismos: a) o aparato jurídico de regulação econômica da atividade mineral: os códigos 
de mineração e as formas de apropriação do subsolo, bem como os sistemas de regulação empresarial 
e fiscalização tributária; b) por outro, o Estado constitui ponto central na disponibilização e 
manutenção parcial do aparato físico (infraestrutura) necessária a alavancagem da atividade mineral. 
ii) A renda mineral tem especificidades próprias e produz os seguintes efeitos: a) as manifestações 
dos veios minerais são restritos, o que condiciona muito fortemente as rendas monopolistas; b) as 
diferenças qualitativas do minério entre os diferentes veios minerais é muito expressivo e produz 
dois efeitos importantes: por um lado, influencia toda a cadeia produtiva subsequente e, segundo, 
compensa os custos de transporte, o que determina forte disputa monopolista pelo controle das minas 
com essas características; c) a exaustão das minas, ou a não renovabilidade mineral, define lucros 
extraordinários somente por tempo determinado, o que leva a aceleração do uso econômico das 
minas mais qualificadas e, paradoxalmente, acelera seu tempo de exaustão. 
iii) O capital monopolista na mineração na região Amazônica é predominante, sendo que a grande 
mineração industrial na Amazônia brasileira já conta com aproximadamente seis décadas, sendo que 
a ação integrada do Estado brasileiro e do capital internacional foi central para criar as condições 
para a exploração mineral. 
iv) No caso amazônico a frequência de jazidas com alto teor mineral estabeleceu a base para acirrada 
disputa entre os diferentes capitais, que buscam, no limite, monopolizar esses recursos não 
reproduzíveis, a fim de garantir vantagens que proporcionem diferencial de lucro extraordinário 
setorial. A acelerada exaustão das minas amazônicas seria diretamente decorrente da elevada renda 
extraordinária possibilitada por suas especificidades, aliado a ação pró-capital monopolista 
desenvolvida pelo Estado brasileiro. 
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OS ATUAIS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NA AMAZÔNIA: O 

CASO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CARGAS EM 

SANTARENZINHO/RURÓPOLIS-PARÁ 

 
Leila de Fátima de Oliveira Monte1 
Emerson Lucas Santos Mendonça2 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar os atuais investimentos em infraestrutura 

portuária na Amazônia brasileira, no que tange aos Complexos Portuários que estão sendo 

construídos na Região do Oeste do Estado do Pará/Brasil, especificamente no Distrito de 

Santarenzinho no município de Rurópolis. Um dos fatores favoráveis a escolha deste 

município foi a sua localização estratégica que permite a multimodalidade dos sistemas 

rodoviário (Transamazônica e BR-163) e hidroviário (hidrovia Tapajós-Amazonas). Com 

a construção deste empreendimento portuário às margens do Rio Tapajós, os seus 

idealizadores esperam contribuir para a melhoria do sistema de escoamento da produção 

agrícola da região norte de Mato Grosso, a partir da consolidação de um meio de 

transporte seguro, barato e eficiente na Região Amazônica que redirecione e amplie o 

escoamento de grãos, sem ter que passar pelos altos custos de fretes até os portos do eixo 

Sul-Sudeste (Paranaguá e Santos). Neste caso, a principal aposta logística do agronegócio 

brasileiro seria o chamado “Arco Norte”, novo corredor de escoamento da produção 

agrícola, região esta, que compreende os estados Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e 

segue até o Maranhão. As alterações socioespaciais observadas no Distrito apontam 

alterações drásticas na paisagem local, nas relações econômicas, sociais, principalmente 

para a população ribeirinha que habita no distrito de Miritituba que pagarão o ônus de tal 

empreendimento, tais como, a destruição de ecossistemas, impactos sobre os povos 

indígenas, expulsão de populações, concentração e conflitos de terras, tudo isso, para que 

se obtenha redução no custo de frete e crescimento do agronegócio brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Diante da atual conjuntura econômica em que as nações pleiteiam um papel de 

protagonismo no cenário econômico mundial, é cada vez mais evidente que a 

infraestrutura tem um papel crucial na promoção do nível de crescimento econômico que 

um país deseja alcançar. Soma-se a isto, um eficiente sistema de leis e dispositivos legais 

que em consonância com a demanda econômica dos agentes produtivos, resultam em um 

ambiente econômico apto à receptividade de investimentos. 

Para uma nação que vislumbre alcançar maiores taxas de crescimento em sua 

economia é vital a disponibilidade de uma razoável infraestrutura de transporte, 

comunicação, energia e saneamento básico, condição estas que permitem o fluxo de bens 

e serviços, além de proporcionar melhoria no bem-estar da população. Tobias (1999) 

afirma que a distribuição desigual da infraestrutura em um país resulta na centralização 

das atividades econômicas em uma região, o que compromete o crescimento econômico 

e por ordem o desenvolvimento regional. A localização heterogênea das atividades 

econômicas no espaço provoca mudanças nos padrões sociais, em que o nível de renda, 

emprego e o próprio bem-estar social se dispersa de forma diferente no território.  

Diante destes pressupostos, e tendo em vista a importância da infraestrutura de 

transporte no atual cenário de intensa competição comercial entre os países, é que a 

logística, a qual conceitualmente engloba a facilidade de acesso que as empresas têm em 

distribuir de maneira mais eficiente possível, com menor custo e tempo, seus produtos e 

serviços, desempenha um papel de protagonismo na definição do grau de competitividade 

de uma economia. Variáveis como a qualidade dos serviços, conservação de vias e custo 

de deslocamento, rotineiramente ocupam destaque na tomada de decisão de um projeto 

de investimento. 

Na Região Amazônica, o eixo logístico na região do Tapajós localizado no Oeste 

do Pará/Brasil, está patrocinando grandes transformações econômicas e sociais em seu 

entorno, sobretudo, graças ao ingresso de grandes investimentos em infraestrutura 

portuária especialmente a construção de Estações de Transbordo de Cargas e Terminais 

Graneleiros. A modificação do espaço é entendida aqui de forma desafiadora, haja vista 

que o teor duvidoso deste tipo de desenvolvimento, sua origem, sua operação e suas ações 

e consequências sobre o território, acabam por exigir uma profunda reflexão sobre o tema. 

A importância deste eixo logístico, considerando a realidade brasileira, está 

condicionada a fatores estratégicos, ao qual podemos mencionar o fato desta via servir de 
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alternativa no transporte de bens e serviços, ao considerarmos as congestionadas rodovias 

do Sul e Sudeste do País e o ganho de competitividade dos produtos nacionais no mercado 

externo. Portanto, diante desta perspectiva e considerando o perfil econômico brasileiro 

de exportador de commodities e a importância dos grãos para balança comercial nacional 

e a sua deficitária logística, é de grande valor analisar o significado econômico da 

implantação das estações de transbordos de cargas as margens do rio Tapajós, haja vista 

que tais tipos de investimento na região norte do país denotam uma nova era na 

espacialização logística, em que os tradicionais eixos de exportação perdem espaço, e traz 

à tona uma nova realidade econômica para a Amazônia a qual passa a ocupar um novo 

papel na economia do Brasil (MORENO, 2015). 

Pretende-se analisar neste artigo, de forma geral, os atuais investimentos em 

infraestrutura logística na Região Amazônica no Pará/Brasil, especificamente o caso da 

Estação de Transbordo de Cargas em Santarenzinho localizado no município de 

Rurópolis no Pará/Brasil. Para o desenvolvimento desta análise, o referido capítulo está 

estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo é esta introdução; o segundo capítulo 

é o referencial teórico que retratará as formas de integração que a Região Amazônica 

passou desde a década de 1970 até os dias atuais. A metodologia delimitada nesta 

pesquisa se encontra no terceiro capítulo. A discussão dos resultados e a descrição da 

UTC Santarenzinho foram desenvolvidas no quarto capítulo. Em seguida, as 

considerações finais.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A INTEGRAÇÃO NACIONAL DA AMAZÔNIA: VIA MODAL RODOVIÁRIO 
AO CENTRO-SUL DO PAÍS NOS ANOS 1950-1970 

 
Afirma Becker (2009) que o planejamento regional para ocupação da Amazônia se 

iniciou a partir dos anos de 1930, no entanto, tornou-se efetivo somente em meados dos 

anos de 1950 com o início da construção das rodovias de integração Belém-Brasília (BR 

010) e Brasília-Acre (BR 364) no governo de Juscelino Kubitschek. A partir deste período 

a lógica de ocupação amazônica sofre um revés, a população regional aumenta 

drasticamente passando de 1 milhão de pessoas para 5 milhões. Com a implementação da 

ocupação do espaço Amazônico, o Estado exerceu controle sobre todas as suas malhas de 

conexões e redes, o território foi moldado de acordo com suas normas e estratégia, 

conforme observa Becker (2009).  
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Entre 1968 e 1974, o Estado brasileiro implantou a malha rodoviária na 
Amazônia, visando completar a apropriação física e controlar o território. Para 
isso, foram criadas as Redes de circulação rodoviária, de telecomunicações, 
urbanas, etc., subsídios ao fluxo de capital através de incentivos fiscais e 
crédito a baixos juros, indução de fluxos migratórios para povoamento e 
formação de um mercado de trabalho regional, inclusive com projetos de 
colonização, e suposição de territórios federais sobre os estaduais (BECKER, 
2009 p. 26). 
 

No período de 1935 a 1985, destacam-se ainda outras ações que o governo federal 

tomou para acelerar a ocupação regional, como é o caso da criação da Zona Franca de 

Manaus, da construção das rodovias Transamazônica, Santarém-Cuiabá e Manaus-Porto 

Velho e por fim o projeto Calha Norte. Na década de 1990, o projeto de desenvolvimento 

para a Amazônica ficou a cargo dos Programas Brasil em Ação (1996) e Avança Brasil 

(1999) que se basearam na formulação de um conjunto de ações para o fomento do 

desenvolvimento regional, indução de novos investimentos produtivos e redução das 

desigualdades regionais. É o que afirma Becker (2001): 
A estratégia territorial é um componente central do Programa Avança Brasil e 
visa intensificar a fluidez do território. É extremamente seletiva, pautada numa 
logística complexa e em áreas prioritárias, e não mais apenas em redes. Inclui 
não apenas redes de circulação e comunicação, como de energia e seus pontos 
de suporte, mas também sistemas multimodais de transporte e comunicações, 
visando o aumento da sua velocidade e eficiência. Seus principais instrumentos 
são: o Plano Plurianual, que expressa a estratégia federal e define as áreas 
prioritárias para alocação dos recursos orçamentários da União para os 
próximos quatro anos; e os Eixos de Integração e Desenvolvimento (ENIDS) 
[...] a estratégia dos ENIDs se fundamentou em objetivos logísticos nacionais, 
sem levar em conta as estratégias regionais de inserção na estrutura produtiva 
nacional e na economia global (BECKER, 2001, p.150). 
 

Ao fim do século XX as mudanças ocorridas na Amazônia foram tão profundas que 

toda a dinâmica econômica, territorial e social se transformou. Em síntese, a Amazônia 

não é mais a mesma desde os anos de 1960, Becker (2009, p. 29) destaca as principais 

mudanças: 
a) a conectividade, permitindo à região comunicar-se internamente, com o 
resto do país e com o exterior, rompendo com sua condição de grande “ilha” 
voltada para o exterior; b) a estrutura da economia, que se transformou com a 
industrialização; hoje, a região ocupa o segundo lugar no país na exploração 
mineral e o terceiro lugar na produção de bens de consumo duráveis; c) a 
urbanização, alterando de tal modo a estrutura do povoamento que a Amazônia 
é hoje uma floresta urbanizada, com 69,07% dos seus 20 milhões de habitantes 
vivendo em núcleos urbanos, com importante papel na dinâmica regional; d) a 
mudança na estrutura da sociedade regional – envolvendo diversificação 
social, conscientização e aprendizado político, fruto da conectividade, da 
mobilidade populacional e da urbanização – é, provavelmente, a mais 
importante transformação ocorrida, expressa na organização da sociedade civil 
e no despertar da região para as conquistas da cidadania; e) esta mudança, 
inclusive, está na base de uma outra, posterior, que consiste na implantação de 
uma malha socioambiental que representa uma nova forma de apropriação do 
território por grupos sociais, áreas protegidas e experimentos 
conservacionistas (BECKER, 2009, p. 29). 
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Do final das últimas décadas do século XX até os dias atuais a Amazônia ocupa um 

novo papel no cenário econômico nacional e internacional. Esta se transformou em uma 

fronteira do capital natural, do uso científico tecnológico da natureza e do uso extensivo 

da terra. É válido ressaltar que o ingresso da agricultura extensiva e mecanizada se 

constitui em um novo fenômeno na região, cuja economia se baseava na extração mineral 

e na agropecuária, a qual transformou radicalmente a relação do uso da terra. Essa questão 

é reforçada por Becker (2009) 
As mudanças ocorridas na Amazônia se devem em muito à introdução de 
novas tecnologias, métodos e culturas no campo, cujos efeitos conduto afetam 
o ambiente natural -  por via de desmatamento, erosão e poluição hídrica, entre 
outros -, assim como recaem sobre a geração de renda, emprego e condições 
de vida geral de sua população (BECKER, 2009 p. 76) 
 

O pioneirismo da lavoura tecnificada na Amazônia Legal¹ no Estado do Mato 

Grosso data do início dos anos de 1970, sua vegetação de cerrado garantiu uma posição 

única em que a inserção de extensivas plantações de monocultura (especialmente a soja) 

obtiveram um sucesso excepcional. Segundo Becker (2009) já na década de 1980 ocorre 

à expansão da indústria de processamento de óleo vegetal e posteriormente, em 1990 a 

atividade se consolida e diversifica, é no fim desta década que a fronteira agrícola 

mecanizada começa um novo processo de avanço, agora adentrando as margens das 

rodovias federais nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, a produção de grãos no 

estado de Rondônia é entendida como extensão da atividade de monocultura em Mato 

Grosso. 

Diante desta perspectiva promissora para o mercado de grãos brasileiro, a 

estruturação do transporte multimodal ganha uma importância estratégica para a 

competitividade do produto nacional. É evidente que a localização desempenha um papel 

crucial do ponto de vista competitivo e neste contexto a Amazônia se apresenta como 

uma oportunidade para transformar profundamente a relação comercial do Brasil com os 

principais parceiros e concorrentes no comércio exterior, conforme observado por Becker 

(2009): 
Daí terem sido incluído no planejamento estratégico do território brasileiro: a 
pavimenta dos 1147 quilômetros da Br-163 (Cuiabá – Santarém) e o limite do 
estado de Mato grosso, assim como, mais a oeste, consolidação da hidrovia do 
rio Madeira, possibilitando uma grande redução no custo do transporte de 
grãos produzidos no cerrado para os mercados europeus e caribenhos, através 
da calha do rio Amazonas (BECKER, 2009 p. 100). 
 

Para o escoamento da produção da oleaginosa os portos de Itaqui no estado do 

Maranhão, Santarém e Vila do Conde, ambos no Pará, constituem-se nos principais eixos 
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de exportação da região, o que é garantido, além de suas posições estratégicas, o fato de 

essas localidades serem servidos em seu entorno por uma considerável infraestrutura de 

transporte. O grande risco para a Amazônia, diante deste novo padrão de relação 

comercial, fica por conta da tendência ao desflorestamento graças à intensiva expansão 

da fronteira agrícola e das mudanças nos parâmetros de uso da terra. 

 

2.2 A NOVA FORMA DE INTEGRAÇÃO DA AMAZÔNIA: VIA MODAL 
HIDROVIÁRIO AO MERCADO EXTERIOR 

 
O que se observa atualmente na Amazônia é o surgimento de uma nova atividade 

econômica movida por interesses do agronegócio tendo como mediadores benefícios e 

estímulos concedidos pelo poder público. Diante desta realidade e considerando o 

processo de crescimento econômico em que a região se apoia, Becker (2009) e Feijó 

(2007) observam dois elementos indutores no atual processo de organização de seu 

espaço: 

 O primeiro está relacionado ao processo de expansão da atividade sojeira no estado 

do Mato Grosso que se inicia na década de 1970 e consolida-se até em meados da 

década de 1990. Neste período, a fronteira do agronegócio se inicia com uma nova 

expansão adentrando os estados do Pará, Tocantins e Maranhão. A taxa de 

crescimento da área plantada da monocultura na Amazônia está diretamente 

relacionada ao preço das commodities agrícolas, já que preços maiores na 

comercialização dos produtos consequentemente tornam mais atrativos o cultivo de 

determinado grão.  

 O segundo diz respeito à intensificação do fenômeno de globalização, o qual acirra a 

competição dos países no comercio exterior. Para maior vantagem competitiva a 

infraestrutura desempenha um papel fundamental, conforme Feijó (2007) afirma: 
Problemas no transporte da produção (estradas esburacadas, ausência de 
ferrovias e hidrovias), portos ineficientes e poucos aeroportos, más 
comunicações, pouca oferta de energia, entre outros, dificultam o retorno do 
negócio privado e se somam às dificuldades como impostos elevados, custos 
financeiros excessivos, burocracia, corrupção e outras anteriormente 
associadas a desvios da produção. Em suma, não só a infraestrutura 
institucional, mas também a própria deficiência em infraestrutura física cria 
empecilhos para o investimento e o consequente crescimento econômico em 
países pobres (FEIJÓ, 2007, p.80). 
 

Outra vertente importante para se compreender o caso brasileiro está relacionada à 

sua precária infraestrutura física. Segundo Feijó (2007) por se caracterizar deficitária, 

espacialmente concentrada e reconhecidamente de péssima qualidade, a infraestrutura de 
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transporte brasileira é incapaz de organizar uma rede de mobilidade eficiente que atenda 

às suas reais necessidades econômicas. Esta situação, somada a inúmeras outras, torna o 

país menos competitivo diante do cenário global, o que colabora para falta de ingresso de 

novos investimentos, comprometendo o desempenho de sua economia.  

Diante desta síntese em que se mensuram algumas variáveis que dimensionam a 

realidade e os desafios para o Brasil desfrutar de seu pleno potencial de crescimento, 

observamos que a Amazônia diante deste contexto, graças as suas especificidades e 

localização, detém um potencial considerável na viabilização de rotas alternativas para o 

transporte de mercadorias e serviços. No contexto econômico internacional a tendência é 

fortalecer a visão do Governo Federal para uma região com grande potencial para a 

exploração de recursos naturais e como alternativa para novas rotas de exportação.  No 

entanto, é válido ressaltar a existência de correntes, ainda que incipiente, que retratam a 

região Amazônica não somente como uma nova fronteira para o capital, mas sim uma 

localidade com grandes potenciais naturais capazes de garantir sua própria conservação e 

gerar riqueza.  

Nas palavras de Becker (2008), o futuro desejado e possível para toda a Amazônia 

sul-americana implica constituir esse espaço como a grande fonte de vida no planeta, 

referente tanto aos elementos da natureza como às populações que nele habitam. Cidades 

da floresta, estrategicamente localizadas, organizarão a estrutura produtiva da região e 

garantirão a cidadania plena e as capacidades e habilidade das populações segundo suas 

culturas, para utilizar os recursos da natureza sem destruí-la, gerando riqueza bem 

distribuída e condições de vida digna. 

Para a Amazônia o acesso à infraestrutura de transporte foi um elemento 

determinante para sua integração ao restante do País. Na década de 1960 com a 

implementação dos grandes projetos na região, como a construção das rodovias 

transamazônica e BR 163, não houve dúvidas pelo governo federal sobre a necessidade 

de tornar a região amazônica parte integrante da cadeia produtiva e comercial nacional. 

Entretanto com o passar das décadas o próprio conceito de integração ganha um novo 

sentido em que forças e pressões comerciais internas e externas, em um contexto 

globalizado de acirramento das disputas comerciais entre as nações, tendem a qualificar 

a Amazônia a um papel de protagonismo pelo fato de sua posição estratégica, rodovias 

(mesmo em precárias condições) e naturais eixos de transporte (os grandes rios), se 

constituirem em maior eficiência e redução nos custos no transporte de cargas 
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especialmente no caso Brasileiro, dada suas características de grande exportador de 

commodities. Afirma Almeida (2008, p. 27). 
Melhorias no setor de transporte podem servir como um catalisador que 
fomenta um 
círculo virtuoso de desenvolvimento econômico. A redução dos preços dos 
insumos e a melhoria nos preços do produtor conduzem à melhoria na 
rentabilidade da agricultura e produção industrial, criando um incentivo no 
acréscimo do rendimento. Ao mesmo tempo, maiores acessos aos fundos de 
investimento permitem a expansão da capacidade requerida, possibilitam que 
produtores expandam a produção de acordo com o incentivo e facilitam o 
aperfeiçoamento da tecnologia de produção.  
 

Diante desta assertiva e tendo em vista a importância econômica das hidrovias, ao 

observarmos a geografia da Amazônia e a todos os critérios que tornam um rio apto a ser 

reconhecido como um acesso hidroviário, concluímos que a região por ser detentora de 

uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, naturalmente, se cerca de uma 

infraestrutura natural única com centenas de milhas de quilômetros de hidrovias 

navegáveis que permitem, em seus principais rios e afluentes, o deslocamento de produtos 

e serviços durante o ano todo. 
 

3. METODOLOGIA  

Para conhecer os atuais investimentos em infraestrutura na Amazônia, o caso da 

Estação de Transbordo de Cargas em Santarenzinho/Rurópolis/Pará/Brasil, adotou-se 

como metodologia uma pesquisa bibliográfica (em livros, periódicos, monografias, 

dissertações e teses, e trabalhos técnicos) que retrataram a ocupação histórica da 

Amazônia na década de 1970 quando a região foi ligada por meio do modal rodoviário 

(estradas e rodovias) ao centro-sul do país. No atual momento, a Amazônia novamente é 

alvo de investimentos privados e públicos, mas, desta vez, a sua integração se dará pelo 

modal hidroviário ao mercado externo.  

A caracterização da Estação de Transbordo de Santarenzinho foi analisada com 

base no Relatório de Impacto Ambiental realizado pela Ambientare Soluções Meio 

Ambiente em 2014 que retrata o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) deste 

empreendimento.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CARGAS EM 

SANTARENZINHO/RURÓPOLIS/PARÁ/BRASIL 

A Estação de Transporte de Cargas Santarenzinho fica localizada no município de 

Rurópolis no estado do Pará/Brasil. Este município se localiza em uma posição 

estratégica que permite a “multimodalidade dos sistemas rodoviário (Transamazônica e 

BR-163) e hidroviário (hidrovia Tapajós-Amazonas), nesta localidade persiste a ausência 

de infraestrutura portuária moderna e aparelhada para a movimentação de cargas” 

(AMBIENTARE, 2014, p. 13). Este empreendimento é de responsabilidade das empresas 

Companhia Norte de Navegação e Portos (Cianport), Transporte Betollini e Odebrecht 

TransPort. 

 
FIGURA 1: Transporte de Produtos em Barcaças na Hidrovia Tapajós-Amazonas 

Fonte: AMBIENTARE, 2014 
 

Em termos econômicos, este empreendimento está sendo construído para atender 

aos interesses dos sojeiros do estado do Mato Grosso. A ideia é que se desenvolva uma 

nova rota de comercialização dos grãos produzidos neste estado para o comércio exterior. 

Esta nova rota passaria pelos principais rios da região Amazônica, tornando-o navegáveis. 

Para isso, faz necessário viabilizar o transbordo de cargas do modal rodoviário para o 

hidroviário, aproveitando assim os baixos custos desse modal, além dos seus conhecidos 

benefícios ambientais. 

Desta forma, “o fluxo principal do norte do Mato Grosso seria através dos terminais 

implantados no Norte demandando bastante da Estação de Transbordo de Cargas 

Santarenzinho, localizada no distrito de Santarenzinho, município de Rurópolis, Pará” 
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(AMBIENTARE, 2014, p.14). O principal objetivo deste empreendimento é garantir a 

possibilidade de alavancar a presença da empresa no norte do país, permitindo o acesso a 

uma das áreas mais promissoras no Brasil.  

Com a consolidação da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) o trecho rodoviário 

para o escoamento desta produção passa a ser de aproximadamente 1.100 km até Itaituba 

(PA). Assim, deixa-se de percorrer os dispendiosos 2.300 km por modal rodoviário até os 

portos de Paranaguá (PR) ou Santos (SP) reforçando-se o conceito de multimodalidade 

com a integração hidroviária com o terminal de Santarém expandindo as condições de 

exportação por via marítima. A previsão para a instalação e operação da ETC 

Santarenzinho é a partir de 2015. Será operacionalizada para permitir a movimentação de 

4.000.000 t/ano de grãos (soja e milho), 3.850.000 t/ano de fertilizantes e 100.000 

contêineres/ano, sendo que este volume de cargas será movimentado a partir do terceiro 

ano de operação (AMBIENTARE, 2014). 

Na fase de construção da ETC Santarenzinho haverá grande movimentação de 

equipamentos e caminhões pesados. Na fase de operação a movimentação externa será 

expressiva, com aproximadamente 600 caminhões por dia. Dois estacionamentos para 

caminhões serão construídos, sendo um dedicado a caminhões graneleiros dotado de 100 

vagas e outro dedicado a caminhões de fertilizantes e porta-contêineres dotado de outras 

100 vagas. A área total dedicada a estacionamento é de aproximadamente 21.200 m2. 

Estrada Vicinal Km 30, acesso à futura ETC Santarenzinho. Certamente o acréscimo na 

quantidade de veículos acarretará em impactos nas vias de transporte e nos usuários. Para 

minimizar o impacto serão realizadas ações de apoio para a redução dos impactos sobre 

o sistema viário local.  Estas ações serão desenvolvidas em parceria com o poder público, 

responsável pelas ruas e estradas locais, e tem como objetivo melhorar o acesso ao 

terminal com a implantação de sinalização, garantindo a segurança da população que 

circula na área (AMBIENTARE, 2014). 
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4.2 PROVÁVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS PROMOVIDOS PELA 
CONSTRUÇÃO DA UTC SANTARENZINHO NO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS 

 

Na análise de impacto ambiental que a UTC Santarenzinho trará para a população 

que mora no entorno deste empreendimento usamos como base de informações o 

Relatório de Impacto Ambiental construído pela Ambientare (2014).  

Segundo o Censo Demográfico de 2010, do IBGE, os municípios de Rurópolis e 

Itaituba reúnem, uma população de 137.580 pessoas onde 70,8% reside em Itaituba e 

29,2% em Rurópolis. A população rural constitui-se somente daqueles moradores da 

Estrada Vicinal, inclusive comunidade São Raimundo e das comunidades ribeirinhas 

próximas ao local de instalação da ETC Rurópolis, ou seja, um total de 1.116 pessoas. O 

estado do Pará - e especialmente o município de Itaituba - possuem estruturas etárias 

diferentes da média nacional, vez que contam com participação mais significativa da 

população jovem, possuindo menor contingente de idosos. Esse fato provavelmente está 

relacionado a forte atração de população em idade ativa em busca de oportunidades 

socioeconômicas na região (AMBIENTARE, 2014). 

Ressalta-se que nesta área, encontram-se vários tipos de solos profundos, argilosos 

e ácidos (latossolos), situados em áreas aplainadas. Apesar da forte interferência humana 

na área do empreendimento a fauna terrestre e aquática da região ainda apresenta certa 

diversidade. Durante os levantamentos foram catalogadas 17 espécies de anfíbios, 22 

espécies de répteis, 197 espécies de aves, 29 espécies de mamíferos terrestres, 30 espécies 

de morcegos, 111 morfo-espécies de insetos e 99 espécies de peixes (AMBIENTARE, 

2014). 

As condições de saneamento básico na região são uma das mais precárias do estado 

do Pará. A rede de abastecimento de água do município de Rurópolis é administrada pela 

prefeitura e gera por dia cerca de 96.000 litros de água/dia, e estimativa de 3.000 ligações 

dentro da cidade, onde em torno de 80% dos domicílios são atendidos, porém de forma 

precária. As fontes de captação de água do município são as Mina Bela Vista e Serraria, 

além de 6 poços artesianos. A água captada não recebe nenhum tipo de tratamento 

(AMBIENTARE, 2014). Rurópolis possui a coleta de lixo realizada todos os dias através 

de 3 caminhões e 12 funcionários. A limpeza urbana é feita todos os dias através de 

varrição. Não é realizada coleta seletiva (AMBIENTARE, 2014). 

Essas são as condições precárias que a população de Santarenzinho e Rurópolis 

vivem que não possuem nenhuma condição de receber tal empreendimento.  
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Os impactos ambientais gerados por essa UTC são diversos. Na fase de operação, 

a construção deste UTC poderá desestruturar a economia local. A operação da ETC 

Santarenzinho contribuirá para a dinamização da economia local em todas as fases do 

empreendimento (planejamento, instalação e operação), seja pela entrada da renda 

oriunda dos salários na economia regional, elevando o consumo e gerando demandas, seja 

pela aquisição de insumos no município pelo empreendimento, estimulando o mercado 

local e a geração de novos negócios. Outro fator e o aumento da arrecadação de impostos, 

tais como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), na fase de operação. 

Sendo assim, considera-se este impacto positivo e sua abrangência regional devido a sua 

contribuição a sede municipal de Itaituba, Rurópolis, distrito de Miritituba e comunidades 

próximas ao empreendimento (AMBIENTARE, 2014).  

A instalação da estação implicará na imigração temporária de trabalhadores, o que 

elevará a demanda por equipamentos e serviços, especialmente no que se refere à 

moradia, saúde, saneamento básico, transporte, educação, segurança pública, 

comunicação, sistema viário, energia elétrica, e lazer. Por certo, a pressão será maior 

sobre a infraestrutura da comunidade do Campo Verde e do distrito de Miritituba, que 

possuem passivos significativos em relação à oferta de infraestrutura de serviços públicos 

e privados. Devido a esses motivos considera-se o impacto negativo com abrangência 

regional (AMBIENTARE, 2014). 

Os impactos nas mudanças na paisagem no terreno da ETC decorrerão devido à 

instalação das obras físicas previstas, tanto na parte terrestre do porto, quanto na área 

molhada, além da elevação do tráfego de caminhões e de pessoas no local. Além de 

aspectos físicos, econômicos e produtivos, relacionados à alteração do uso do solo e da 

paisagem, há outros de natureza sociocultural e sócio-psicológica, vinculados, 

principalmente à alteração da paisagem, que se tornam relevantes, visto que é considerada 

um dos principais elementos definidores de identidades com o lugar. Esta alteração 

negativa ocorrerá localmente, ou seja, apenas nos limites do terreno da ETC 

(AMBIENTARE, 2014). 

Outro impacto ambiental de grande repercussão na implantação da ETC 

Santarenzinho é a questão da pesca. Sabe-se que com a implantação deste 

empreendimento, aumentará consideravelmente o fluxo de embarcações de grande 

dimensão na área, o que influenciará diretamente as atividades das comunidades 

pesqueiras da região, principalmente no que diz respeito ao tráfego de seus barcos para o 

desenvolvimento da atividade. A grande movimentação de embarcações também deixará 
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a água mais agitada, o que pode afugentar alguns animais da fauna aquática da região. 

Isto, por sua vez, implica na desestruturação do modo de vida da população local e na 

queda da produção e produtividade da pesca para os povos atingidos diretamente por esta 

UTC. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de ocupação do território brasileiro, desde a chegada dos europeus, não 

seguiu uma lógica de distribuição espacial igualitária da população, pelo contrário, o 

caráter de colonização do Brasil, como colônia de exploração, e sua própria geografia o 

desfavoreceram. Ao fazermos uma análise sobre a ótica da eficiência, notamos que devido 

às características territoriais brasileiras os modos hidroviário e ferroviário de transportes 

são mais adequados para esses tipos de produtos, devido à elevada capacidade e aos 

menores custos incorridos nas grandes distâncias percorridas. O transporte rodoviário por 

sua vez, apresenta características menos favoráveis, considerando o fato de este deslocar 

uma menor capacidade de carga por veículo, o que, no somatório da movimentação, 

resulta em uma menor eficiência energética e maiores custos. Apesar das características 

pouco favoráveis à sua utilização isolada no transporte de commodities agrícolas, as 

rodovias são predominantes na matriz de escoamento da produção brasileira. 

Em função desta precariedade nos modais rodoviários do Brasil, especialmente no 

Norte do país, uma série de empreendimentos estão sendo implementados na Região 

Amazônica. Este artigo analisou o caso da Estação de Transbordo de Cargas (UTC) em 

Santarenzinho/Rurópolis. O que vimos na análise desta temática foi o descompasso entre 

este grande empreendimento e as condições sociais e econômicas da área onde vai ser 

implantado. 

Um dos impactos sociais, considerado negativo para a região é o aumento 

populacional. Essa população excedente que virá em busca de trabalho para Rurópolis 

vai pressionar o poder público local por novas demandas de serviços públicos nas áreas 

de habitação, saneamento básico, saúde, educação, entre outros. Ressalta-se que o poder 

público local não garante as mínimas condições de vida para a população da região. Por 

parte das empresas, existem as contrapartidas para mitigarem os efeitos nocivos de tal 

empreendimento, no entanto, não sabe, exatamente, até que ponto, a empresa responsável 

cumprirá o prometido relatado no Relatório de Impacto Ambiental. 

Esses grandes empreendimentos na Amazônia mostram o interesse absoluto do 

capital se reproduzir na Região. Este capital apregoa a vinda do desenvolvimento 

econômico da Amazônia, por meio da expansão da soja e da redução de custo de frete 

deste produto no estado do Mato Grosso. Salientamos que a Região Amazônica servirá 

de entreposto comercial para o escoamento da soja vindo de Mato Grosso para o Rio 

Tapajós e deste para o mercado exterior. Em termos de benefícios econômicos atribuímo-
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los aos sojeiros de Mato Grosso que terão seus custos de fretes reduzidos e a expansão da 

sua produção para o exterior. 

Mas, o que fica de bom para a nossa região? Será que teremos o tal do 

desenvolvimento econômico e regional apregoado pelas empresas que vão construir tal 

empreendimento? Essas e outras perguntas faremos se este quando este empreendimento 

começar a ser construído na região.  
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RESUMO 
Escrever sobre a Amazônia é um verdadeiro desafio repleto de contradições, pois essa é 
uma região rica em sua biodiversidade que vive em constante ameaça de grandes projetos 
de “desenvolvimento” com o intuito de alterar o seu espaço e suas gentes. Atualmente na 
Amazônia, a intervenção do governo federal se justifica por meio da tríade: 
Estradas/Portos, Hidrelétricas e Mineração como alternativa de trazer o progresso 
econômico para a região. Esses projetos com base na exploração de recursos naturais na 
Amazônia, como é o caso da construção dos Portos Graneleiros no Lago de Maicá no 
município de Santarém/Estado do Pará no Brasil, foram concebidos com o intuito de 
estimular a produção e a circulação da soja e do milho do centro-oeste brasileiro para o 
mercado exterior, no entanto, os seus malefícios para a população local são incontáveis. 
Habitam essa área, cerca de 1.500 pescadores artesanais cuja atividade é imprescindível 
para a sua sobrevivência. Ressalta-se também que esta área é de preservação ambiental, 
pois, é considerada um berçário natural de diversas espécies de peixes, quelônios, repteis, 
aves, além da flora que conta com uma biodiversidade imensa de plantas aquáticas todas 
típicas da região amazônica que possui grande importância ambiental para a região. Neste 
sentido, o presente artigo se propõe a analisar os impactos negativos que este 
empreendimento causará sobre as atividades produtivas e o modo de vida dos pescadores 
artesanais que habitam o Lago de Maicá. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Amazônia; Portos; Pescadores Artesanais.  
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LAKE MAICA GRAIN PORTS IN SANTARÉM/PARÁ/BRASIL: AN ANALYSIS 
OF THE DISRUPTION OF THE WAY OF LIFE AND OF THE PRODUCTIVE 
ACTIVITIES OF SUSBSISTENCE FISHERMEN 
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WANDICLEIA LOPES DE SOUSA 7 
IRENE TEREZINHA CEBULIKI 8 

 

 

Writing about the Amazon is a challenge full of contradictions, due to its rich biodiversity, which 
is constantly threatened by large “development projects” aimed at altering the region’s space and 
its people. Currently, a triad explains federal government intervention in the Amazon: 
highways/ports, hydroelectric power plants and mining. This has been the path chosen to bring 
economic progress to the region. Based on the exploitation of natural resources, these projects 
were designed with the intent of stimulating the production and circulation of soybean and corn 
production from the Brazilian center-west region to the external markets. However, the negative 
effects of such projects to the local population are difficult to measure. An example is the Lake 
Maicá Grain Port Complex in Santarém (PA), in an area inhabited by around 1500 subsistence 
fishermen, among other population groups. Moreover, this is a preservation area, for it is 
considered a natural nursery for several species of fish, turtles, reptiles, birds, besides the highly 
diverse flora. In this article, we present an analysis of the negative impacts of this enterprise on 
the productive activities and on the way of life of the subsistence fishermen of Lake Maicá. 
 

KEYWORDS: Amazon; Ports; Subsistence fishing.  
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1. INTRODUÇÃO   

Atualmente a região amazônica tem recebido uma forte pressão da iniciativa 

privada por meio da tríade: Estradas/Portos, Hidrelétricas e Mineração como alternativa 

de trazer o progresso econômico para a região. Esses projetos com base na exploração de 

recursos naturais na Amazônia, como é o caso da construção dos Portos Graneleiros no 

Lago de Maicá no município de Santarém/Estado do Pará /Brasil, foram concebidos com 

o intuito de estimular a produção e a circulação da soja e do milho do centro-oeste 

brasileiro para o mercado exterior, no entanto, os seus malefícios para a população local 

são incontáveis.  

Santarém tornou-se lócus de investimentos de grande e médio porte, sendo estes, 

principais causadores de degradação ambiental e socioeconômica, entre esses 

empreendimentos destaca-se: Cargill, Mato Grosso Cereais, entre outros. Estes fatos 

podem ser observados na mudança da paisagem decorrente dos últimos anos, sendo que 

essas atividades econômicas acarretam prejuízos aos ecossistemas da região e aceleram 

processos como erosão dos solos; contaminação de cursos d'água; destruição ou 

fragmentação de habitats naturais e da vegetação; migrações quando localizadas em áreas 

densamente povoadas podem resultar em desapropriações para manejo de atividades 

econômicas (Silva, 2014). 

Nessa cidade, a atividade da pesca artesanal desenvolve uma função fundamental 

na geração de emprego e renda, além disso, é responsável pela garantia do alimento para 

a maioria das famílias. Encontra-se localizada as margens do Rio Amazonas e Tapajós. 

Considerado a principal cidade de toda a região do Baixo Amazonas. É considerado um 

dos principais polos de produção pesqueira do estado, isso, devido ao potencial natural 

existente na região de várzea. Encontra-se ainda, entre os cinco principais mercados sendo 

o garantidor da maior parte de processamento de pescado da região, incluindo Manaus e 

Belém (Isaac & Barthem, 1995; Martins, 2009). 

A área escolhida para a construção destes portos, é um espaço onde habitam 

aproximadamente 1.500 pescadores artesanais cuja atividade é imprescindível para a sua 

sobrevivência. Ressalta-se também que esta área é de preservação ambiental, pois, é 

considerada um berçário natural de diversas espécies de peixes, quelônios, repteis, aves, 

além da flora que conta com uma biodiversidade imensa de plantas aquáticas todas típicas 

da região amazônica que possui grande importância ambiental para a região.  
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Esse trabalho possui uma grande relevância para a comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral para ajudar na compreensão da dinâmica da pesca artesanal nessa 

região, porém, é possível perceber que existe um vácuo de dados acerca das 

particularidades da referida atividade e sobre sua importância para a população que reside 

ao longo do Lago do Maicá. Sendo assim, a raridade dessas informações dificulta um 

processo avaliativo eficaz, bem como, é difícil mensurar o seu potencial econômico e sua 

contribuição na dinâmica regional.  

O objetivo deste artigo é analisar de que forma a construção dos Portos Graneleiros 

no Lago de Maicá no município de Santarém/Pará-Brasil pode desestruturar o modo de 

vida e das atividades produtivas dos pescadores artesanais que habitam essa área. Neste 

sentido, esta análise está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo corresponde 

a esta introdução; em seguida, capítulo 2, abordaremos as questões teóricas sobre a nova 

forma de ocupação da Amazônia e a importância da atividade pesqueira no Lago de Maicá 

em Santarém; no terceiro capítulo discutiremos a metodologia usada na referida pesquisa; 

no quarto capítulo discutiremos os principais resultados da pesquisa que contextualizará 

o empreendimento Porto Graneleiro da empresa EMBRAPS e a sua relação com a 

desestruturação do modo de vida e da atividade pesqueira no Lago de Maicá. E, por fim, 

as considerações finais do referido trabalho.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO LAGO DE MAICÁ EM 
SANTARÉM/PARÁ/BRASIL 

 

A Amazônia brasileira teve seu processo de urbanização muito acelerado, a partir 

da abertura das rodovias, na década de 1960 e mais acentuadamente, na década de 1970. 

A estratégia de inserir esta região à esfera capitalista foi um dos fatores responsáveis por 

este processo, pois a meta era usar os núcleos urbanos como pontos logísticos para um 

processo de ocupação efetiva (BECKER, 1987; BECKER et al., 1990).  

A cidade de Santarém serviu como importante ponto de apoio para a ocupação da 

região Oeste do Pará. Localizada estrategicamente, à margem direita do rio Tapajós, na 

confluência com o Amazonas e numa posição intermediária entre duas metrópoles 

amazônicas, Belém e Manaus, ela acabou desenvolvendo uma série de atividades e 
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funções que se solidificaram desde o período da coleta das drogas do sertão e da 

exploração da borracha, especialmente a de entreposto comercial (PEREIRA, 2004). 

Neste contexto, Santarém passou a desempenhar importante papel polarizador na 

mesorregião do Baixo Amazonas (CASTELLO BRANCO, 2006), o que tem se 

reafirmado ainda mais nas últimas duas décadas, em virtude da alocação de infraestrutura 

e da melhoria de inúmeros serviços, como a construção de conjuntos habitacionais, 

implantação de serviços especializados na área de saúde, a instalação de novas 

instituições de ensino e pesquisa, a constituição de grandes lojas de departamentos e o 

aumento do número de supermercados. 

A inserção ou melhoria desses equipamentos e serviços tem sido acompanhada 

desde a década de 1980, por um intenso processo de descentralização comercial da área 

central tradicional para a área mais dinâmica, que fornece fortes indicativos de dinamismo 

e crescimento dessa cidade, que em 2010 totalizava uma população de 294.580 habitantes 

(BRASIL, 2010). 

Entretanto, este crescimento populacional intenso não foi acompanhado de um 

crescimento ordenado das cidades originando, assim, a “degradação do ambiente e a falta 

de ordenamento territorial” (SANTOS, 2007, p.83). Isto porque os grandes projetos foram 

sendo implantados sem que fosse mensurado suas consequências sobre o meio ambiente 

e a população que dele dependem para sobreviver.  E neste contexto, a pesca artesanal na 

região vem sendo comprometida. De um lado, temos a construção de projetos portuários 

grandiosos no Rio Tapajós que apregoam momentos de progresso para a região 

Amazônica e, por outro, temos a população que precisa dos recursos naturais (pesca) para 

tirar o seu sustento.  

Para que se entenda a importância da pesca para a Região Amazônia é importante 

salientarmos que em Santarém “é um dos principais polos de produção pesqueira do 

Estado do Pará devido as suas potencialidades naturais das várzeas existentes em torno 

de toda a extensão do Rio Amazonas” (ISAAC & BARTHEM, 1995, p.9). Além de estar 

entre os “três principais mercados com maior parcela de processamento de pescado da 

região, incluindo Manaus e Belém” (VAZ, 2016, p.11). 

Segundo o Estudo de Vaz (2016) sobre a atividade pesqueira praticada no Lago de 

Maicá, município de Santarém, mais de 48% dos pescadores desta região dependem 

exclusivamente desta atividade para sobreviver. A parte da pesca destinada a 
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comercialização desses pescadores proporciona ao mesmo uma renda mensal de apenas 

R$419,58 (equivalente a 53% do salário mínimo), valor bem mais abaixo quando 

comparado com a média mensal de R$1.113,50 daqueles pescadores que complementam 

a sua renda com outras atividades.  

Cabe ressaltar que na pesca artesanal, de acordo com Parente & Batista (2005), as 

composições dos custos finais do pescado podem variar devido a alguns fatores, como: 

tamanho das embarcações, ambiente e método de captura, diversidade e sazonalidade das 

espécies exploradas, entre outros. Em síntese, os pescadores do Lago Maicá fazem uso 

de técnicas e instrumentos simples e tradicionais, geralmente confeccionados por si 

próprio, com produtos naturais e materiais industrializados, possuindo características bem 

específicas de acordo com suas finalidades e com as espécies de interesse. Isto ocorre, 

devido a necessidade de a atividade pesqueira ser desenvolvida ao longo do ano, em 

decorrência do caráter sazonal de disponibilidade das espécies e de regularidade para a 

subsistência do pescador (VAZ, 2016).  

A comercialização da maior parte do pescado é realizada de forma direta ao 

consumidor, sem atravessadores, configurando uma venda rápida e imediata. A 

comercialização ocorre principalmente com os peixes resfriados e “in natura”, geralmente 

em frente as casas (conservado em gelo por meio de caixas isotérmicas) ou nas ruas por 

cambadas, ou ainda, na beira do lago direto das embarcações no “Porto do Maicá”, muitas 

vezes devido à distância do mercado municipal ou de outros pontos de desembarque e 

por existir um público local que absorve a demanda de pescado disponível (VAZ, 2016). 

Em relação às problemáticas que envolvem a atividade pesqueira a diminuição dos 

estoques foi apontada como um dos maiores problemas enfrentados pelos pescadores do 

Lago Maicá. A escassez dos recursos pesqueiros motiva os conflitos entre diversos atores 

pelo seu uso e/ou apropriação e essas disputas expressam a dimensão social destes 

conflitos que muitas vezes surgem em redor de recursos considerados como de domínio 

público ou onde existem em sobreposição direta (VAZ, 2016). Observa-se que foram 

comuns os relatos de conflitos com pescadores de outras regiões, órgãos fiscalizadores e 

problemáticas socioambientais ligadas à construção do porto Graneleiro. 

A suposta instalação do empreendimento na área do Lago Maicá é vista por uma 

grande parcela da população como um enorme problema socioambiental para área. Que 

além de gerarem impactos ambientais desmantelam as economias de base social 
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desarticulam as redes de relações sociais/locais, alteram a paisagem, geram processos de 

sublimação ou apagamento da memória coletiva, provocam mudanças radicais que, em 

muitos casos, inviabilizam a continuidade do modo de vida tradicional (VAZ, apud, 

LOPES et al., 2014). 

 

3. METODOLOGIA 

Este estudo é uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a construção dos 

Portos Graneleiros no Lago de Maicá no município de Santarém. Por meio de uma 

pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, reportagens de jornais e arquivos técnicos 

sobre o Relatório de Impacto Ambiental do Porto Graneleiro da EMPBRAPS produzidos 

pela Fadesp (2015) foi possível discutirmos os principais impactos sociais e econômicos 

que esse empreendimento poderá trazer para a região.  

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A CONSTRUÇÃO DOS PORTOS GRANELEIROS NO LAGO DE MAICÁ EM 
SANTARÉM/PA/BRASIL 

 
A construção de Portos Graneleiros no Lago de Maicá no município de 

Santarém/PA/Brasil está sendo implementado com o intuito de estimular a produção e a 

circulação da soja e do milho do Centro-Oeste brasileiro em direção ao mercado exterior. 

É o caso do Terminal Portuário da EMBRAPS (Empresa Brasileira de Portos de 

Santarém), o qual está sendo construído no município de Santarém, região Oeste do Pará 

que se localiza a margem direita do Rio Amazonas, próximo a confluência com o rio 

Tapajós, no bairro denominado Área Verde. 

Segundo a Fadesp (2015), a Embraps já adquiriu o terreno para a construção do 

terminal com extensão total da área igual a 502.788 m², sendo que 279.340 m² 

corresponde a área construída, ocupando mais de 55% do terreno. Ainda segundo a 

Fadesp, esse terreno está distante, por terra, cerca de 800 metros da área de expansão 

urbana do município e, em linha reta, aproximadamente 2.200 metros da rodovia estadual 

PA-370 (Santarém-Curuá-Una) e 5.500 metros da Rodovia Federal BR-163 (Santarém-

Cuiabá). 

Este Terminal Portuário será composto por Áreas de Armazenagem (Retro 

Portuária) que será composta de estrutura capaz de armazenar e escoar a produção de 
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granéis sólidos recebidos; Áreas de Infraestrutura Retroportuária que "abrigará, além dos 

armazéns, a área administrativa, áreas de conveniência, balanças rodoviárias, tombadores 

de caminhões, moega, etc" (FADESP, 2015, p. 89) e o Terminal Aquaviário, ilustrado na 

figura 1. 

 

 
FIGURA 1: Terminal Aquaviário EMBRAPS 

Fonte: Fadesp (2015) 
 

Entre os benefícios econômicos mencionados pela Fadesp (2015) embasada nos 

objetivos da empresa Embraps para a região, tem-se a possibilidade do Terminal Portuário 

no Lago do Maicá movimentar as cargas provenientes das principais províncias agrícolas 

do país, através da integração dos corredores logísticos centro-norte e amazônico. 

Conforme a figura 2, esta integração será realizada através da utilização dos sistemas 

modais rodoviário e fluvial, a partir da movimentação de cargas realizadas nas rodovias 

BR-163 (Santarém-Cuiabá), parte do trecho da BR-230 (Rodovia Transamazônica), onde 

ocorre uma sobreposição de trechos, e novamente a BR-163 até o Terminal Portuário da 

EMBRAPS, localizado na cidade de Santarém/PA (FADESP, 2015). 
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FIGURA 2: Rotas de Navegação utilizadas para o escoamento da produção do 
Terminal da EMBRAPS 

Fonte: Fadesp (2015, p. 64) 
 

Ressalta-se que, nesta Rota de Navegação proposta pela Embraps, ilustrada na 

figura acima, o objetivo do Terminal é "atuar como alternativa de escoamento de granéis 

produzidos na região centro oeste do país, servindo de entreposto estratégico entre as 

áreas de produção e exportação, atendendo as demandas do mercado nacional e 

internacional" (FADESP, 2015, p. 61).   

Logo, para o escoamento da produção o empreendimento utilizará como rotas 

principais de navegação "o rio Amazonas, partindo do município de Santarém até a sua 

foz, onde ocorre a conexão com o Oceano Atlântico e a utilização de rotas em direção aos 

mercados consumidores da Ásia, Europa e Estados Unidos" (FADESP, 2015, p.63). 

Todos os objetivos e as justificativas da construção deste empreendimento no 

município de Santarém, Lago de Maicá, estão direcionados a expansão do agronegócio 

no Brasil e ao estímulo da produção de soja no estado do Mato Grosso (o maior produtor 

desta oleaginosa no país). É o que exprime a Fadesp (2015): 
O Empreendimento tem por objetivo a preparação do terreno para a 
implantação do Terminal Portuário da EMBRAPS e das áreas de apoio 
às operações portuárias, assim como da futura operação, através da qual 
se dará o recebimento, armazenamento e o escoamento de grãos de soja. 
Esses objetivos são imprescindíveis para viabilizar a implantação do 
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empreendimento, que terá uma movimentação anual da ordem de 4,8 
milhões de toneladas por ano de grãos de soja, tornando o município de 
Santarém um dos maiores escoadores do produto neste setor. Desta 
forma, o empreendimento justifica-se por seu papel indutor e 
viabilizador do projeto EMBRAPS, que trará relevante impacto 
positivo para a dinamização da economia do estado do Pará e da região 
Oeste do Pará (FADESP, 2015, p.65). 

 
O mapa abaixo mostra o uso e a ocupação do solo da área de influência direta do 

meio físico e biótico do Lago de Maicá que vai sofrer a interferência social e econômica 

da construção do Porto Graneleiro da EMBRAPS. Neste mapa temos diversos tipos de 

usos do solo no Lago de Maicá, tais como, o uso agrícola, floresta, vegetação secundária, 

pecuária, ocupação rural, mineração e área urbana. Segundo a Fadesp (2015) os bairros 

Urumanduba, Pérola do Maicá e Área Verde, sendo este último onde será construído o 

empreendimento, são alvos de inundação sazonais do rio Amazonas no período chuvoso 

da região.  A área de inserção do empreendimento mostra um mosaico de usos 

diferenciados e vegetação em vários estágios de regeneração distribuída de forma 

aleatória. As áreas ocupadas com pastagem representam pequena parcela da área de 

estudo. Entre as formações naturais se destaca a floresta ombrófila densa de terra firme 

associada às planícies de terras baixas. As outras formações naturais existentes são 

classificadas como floresta ombrófila densa de várzea (sujeita a inundações periódicas) e 

a floresta ombrófila densa de igapó (sujeita a inundação permanente), ambas fortemente 

alteradas. Ver figura 3.  
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FIGURA 3: uso e a ocupação do solo da área de influência direta do meio físico e 

biótico do Lago de Maicá 
Fonte: Fadesp (2015) 

A população atual da região influenciada pelo empreendimento, considerando os 

municípios (Santarém, Aveiro, Belterra, Itaituba, Novo Progresso, Placas, Rurópolis e 

Trairão) do estado do Pará, corresponde ao número total de 530.260 habitantes, destes 

340.026 hab. estão localizados na área urbana e 190.234 hab. localizados na área rural. 

Cabe destacar que a população urbana é predominante nos municípios de Santarém, 

Itaituba e Novo Progresso. Dentre os municípios citados, destaca-se Santarém como 

aquele com maior população total e urbana. Em termos percentuais, mais da metade da 

população analisada e 65% da população urbana dos municípios sob influência do 

empreendimento estão localizados em Santarém, esta característica reforça a centralidade 

que o município de Santarém exerce sob os demais municípios, na representação de Polo 

de desenvolvimento regional. Atualmente a economia de Santarém é baseada 

principalmente no setor de comércio e serviços, atividades que mais empregam no 

município, e secundariamente na indústria. Nos demais municípios das áreas de 
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influência, as atividades urbanas (comércio e serviços) também se destacam do setor da 

indústria de transformação (FADESP, 2015).  

Entre os diversos impactos ambientais causados pela construção do Terminal da 

EMBRAPS, temos o processo erosivo que tenderá a ser acelerado em decorrência da 

retirada da cobertura vegetal e do revolvimento do solo, aterro e eventuais cortes, serviços 

de terraplanagem e movimento de máquinas pesadas, promovendo alterações nas 

propriedades do solo. Ressalta-se que em função do terreno ser plano e úmido, espera-se 

reduzido transporte de sedimentos para drenagens próximas. Contudo, por ser área sob 

influência de corpos hídricos próximos, principalmente no inverno Amazônico, este 

impacto pode ser também maximizado. As obras na margem do rio Amazonas e furo do 

Maicá ou totalmente no meio aquático poderão promover a desestabilização de suas 

margens e promover incremento de sólidos na água, potencializando sua concentração e 

consequentemente a turbidez (FADESP, 2015). 

Na visão do representante da Z-20, o empreendimento EMBRAPS, pode vir a ser 

bom para a região no sentido de fortalecer a agricultura e na geração de mais empregos – 

com melhoria nas condições econômicas e sociais. Contudo, considera que o 

empreendimento poderá afetar a trafegabilidade e a prática da pesca no ponto do porto, 

tendo em vista que aproximadamente 50 pescadores (incluindo pescadores dos bairros 

Área Verde, Pérola do Maicá, Maicá, Livramento e Uruará dentre outros) fazem, 

atualmente, uso da ADA. 

Atualmente a Justiça Federal no Brasil ordenou a paralização do licenciamento do 

Porto Graneleiro no Maicá. Esta suspensão ficará em vigor até que os seus responsáveis 

comprovem a realização da consulta prévia com a população que será atingida pelo 

empreendimento. A consulta às comunidades tradicionais tem como finalidade assegurar a 

participação plena e efetiva destes grupos minoritários na tomada de decisões que possam 

afetar sua cultura e seu modo de viver. Destaca-se que nesta área temos sete comunidades 

quilombolas (Arapemã, Saracura, Maria Valentina, Bom Jardim, Murumurutuba, Tiningu e 

Mururu) que sofrerão impacto direto ou indireto do porto da Embraps reconhecidas pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), pela Fundação Palmares, pela 

Justiça Federal e até pela Prefeitura de Santarém (PA), mas foram ignoradas até o momento 

no processo de instalação.  A Embraps já vem espalhando placas no Lago do Maicá, onde 
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pretende fazer a obra, marcando a região, cheia de famílias quilombolas e ribeirinhas, como 

propriedade particular. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Na Região Amazônica, o eixo logístico do Tapajós localizado no Oeste do 

Pará/Brasil, está patrocinando grandes transformações econômicas e sociais em seu 

entorno, sobretudo, graças ao ingresso de grandes investimentos em infraestrutura 

portuária especialmente a construção de Estações de Transbordo de Cargas e Terminais 

Graneleiros. A modificação do espaço é entendida aqui de forma desafiadora, haja vista 

que o teor duvidoso deste tipo de desenvolvimento, sua origem, sua operação e suas ações 

e consequências sobre o território, acabam por exigir uma profunda reflexão sobre o tema. 

Entretanto, questiona-se, se esses empreendimentos na Amazônia, mais 

precisamente o Porto Graneleiro da EMBRAPS no Lago de Maicá proporcionará mais 

benefícios do que malefícios para a população que vive e sobrevive do que o Rio Tapajós 

lhes oferece, ou seja, a pesca. Sabendo o verdadeiro motivo pelo qual a nossa região tem 

sido alvo de construção de ambiciosos projetos de infraestrutura, a expansão da produção 

da soja para o exterior. E por isso, os grandes capitalistas com o apoio dos governos 

federal, estadual e municipal querem a qualquer custo que esse empreendimento saia do 

papel. 

As consultas prévias deste empreendimento não têm sido feitas junto à população 

que será afetada diretamente, principalmente, os pescadores que dependem desta 

atividade para sobreviver e abastecer os principais mercados e feiras na cidade de 

Santarém.  Sabemos, também, que existem contraposições entre o que a empresa pretende 

fazer para minimizar os impactos gerados na construção, instalação deste 

empreendimento colocado no Relatório de Impacto Ambiental produzidos pela Fadesp 

(2015), pois, na realidade, os efeitos negativos se alastram deste a desestruturação do 

modo de vida da população ribeirinha, a poluição das águas do Rio Tapajós que causará 

morte aos peixes, o que, consequentemente, atingirá a produção pesqueira da região 

causando a sua escassez.  

Enfim, o que esperamos para a nossa região Amazônica é que ela tenha progresso, 

mas com muita consciência social. Não basta apenas mostrarmos que temos a maior 

floresta do mundo, ou então, que temos recursos naturais em abundância, a questão é a 
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seguinte, queremos desenvolvimento econômico acompanhado de desenvolvimento 

social e uso dos recursos naturais de forma racional, para que mais tarde, a beleza natural 

que tanto nos orgulhamos não desapareça em prol do chamado desenvolvimento regional 

baseado na exploração indevida dos nossos recursos hídricos.   
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar as principais intervenções estatais para reordenar o 
território de São Luís, em função de grandes projetos econômicos. À luz da teoria do 
desenvolvimento geográfico desigual, considera-se que essas intervenções relacionam-
se a diferentes momentos de expansão capitalista na chamada Amazônia Legal 
brasileira, e envolvem três níveis institucionais: o governo federal, o governo do estado 
do Maranhão e a prefeitura de São Luís. Admite-se também que esse processo comporta 
três fases distintas. A primeira, relaciona-se ao Programa Grande Carajás (1980-1991). 
A seguinte, aos eixos nacionais de integração e desenvolvimento, a partir da segunda 
metade da década de 1990. A terceira, à tentativa de conciliar os “eixos” com o 
zoneamento ecológico-econômico na Amazônia, desde o início deste século. Na 
primeira parte do artigo analisam-se o início dos grandes projetos e as intervenções do 
governo federal a partir de então. Em seguida, analisam-se as políticas territoriais do 
governo do estado do Maranhão e da prefeitura municipal, nesse caso principalmente 
por meio dos planos diretores e das leis de zoneamento e parcelamento do solo. 
Argumenta-se que as intervenções estatais nas três diferentes escalas, mesmo em 
conjunturas distintas, associam-se a um elemento em comum: a produção de espaço em 
favor do capital. Por outro lado, as diferenças quanto ao protagonismo na 
implementação de políticas específicas de ordenamento territorial, entre os três níveis de 
governo, também implicam em maior ou menor envolvimento das distintas frações do 
capital com interesses territoriais em São Luís. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento desigual; Produção de espaço; Grandes projetos; 
Amazônia brasileira; São Luís. 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA). 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze the main government intervention to reorder the 
territory of São Luís, in function of large economic projects. According to the theory of 
uneven geographical development, it considers that these interventions are related to 
different times of capitalist expansion in the so-called Brazilian Amazon Region, and it 
involves three institutional levels: the federal government, the state government of 
Maranhão and the city of São Luís. It is also admitted that this process has three distinct 
phases. The first relates to Grande Carajás Program (1980 – 1991). The following, to 
the national integration and development axes, from the second half of the 1990s. The 
third, to the attempt to reconcile the axes with the ecological-economic zoning in the 
Amazon, since the beginning of this century. In the first part of the paper, it analyzes the 
start of major projects and the operations of the federal government since then. In the 
sequence, it analyzes the regional policies of the state government of Maranhão and the 
municipal government, in this case mainly through master plans and zoning laws and 
land parceling. It is argued that state intervention in three different scales, even in 
different situations, are associated to a common element: production space in favour of 
the capital. On the other hand, the differences about the role in the implementation of 
specific regional planning policy, between the three levels of government, also implies 
in a greater or smaller involvement of the different fractions of capital with territorial 
interests in São Luís. 
 
Keywords: uneven development, production of space, large projects, Brazilian Amazon 
Region, São Luís. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Até metade do século XVIII a então província do Maranhão se manteve mais ligada a 

Portugal que ao resto do Brasil. Já no período de 1776 a 1820 a capital São Luís foi 

centro do que Furtado (1985) chamou de “falsa euforia maranhense”, caracterizada pelo 

salto nas exportações de algodão para a Inglaterra. No final do século XIX registrou-se 

outra onda de “euforia maranhense”, desta vez baseada na tentativa de estabelecer polos 

de indústria têxtil nos municípios de São Luís, Caxias e Codó. Entretanto, já na primeira 

década do século XX o parque têxtil estava praticamente falido, sem condições de 

concorrer com as fábricas instaladas na região Sudeste (Ribeiro Jr., 1999; Mesquita, 

2011). 

Do final dessa segunda “onda de euforia” até a década de 1950 a economia maranhense 

baseou-se na agricultura e na pecuária de subsistência e extensiva, voltada para o 

mercado regional. Da década de 1950 até a década de 1970 desenvolveu-se a chamada 

“economia do babaçu” e expandiu-se a produção de arroz em algumas áreas. 

Associando-se a este fato, foram criadas fábricas de médio porte para produção de óleo 

vegetal e usinas de beneficiamento de arroz (Mesquita, 2011). 

Do início do século XX até a década de 1970 o estado do Maranhão apresentou uma 

economia frágil e manteve tênues relações com centros capitalistas do Brasil e 

regionais. Desse período em diante, todavia, em função de estratégias do governo 

federal envolvendo a Amazônia e a região centro-oeste, o Maranhão passou a articular-

se de forma definitiva ao capitalismo mundial, principalmente devido às potencialidades 

do complexo portuário de São Luís para redução de custos para determinados grupos 

econômicos. Nesse caso, portanto, ratifica-se a tese de Harvey (2004), de que “a 

produção e a reconfiguração de relações espaciais oferecem um forte meio de atenuar, 

se não resolver, a tendência de formação de crises no âmbito do capitalismo” (Harvey, 

2004, p. 78) 

A estrutura portuária de São Luís tem sido aproveitada por vários grupos econômicos 

nacionais e estrangeiros interessados na exportação de commoditties, produzidas na 

Amazônia brasileira, na região Centro-Oeste e atualmente na área denominada 

Matopiba, em referência a partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

Em função desses empreendimentos a aglomeração urbana de São Luís, que perfaz uma 
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área de 1.453 Km2 e é formada pela capital maranhense mais os municípios de Paço do 

Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, tem passado por profundas transformações do 

ponto de vista econômico, social, ambiental e espacial. Neste artigo trata-se desse 

último aspecto no município de São Luís. 

Pressupõe-se que “a capacidade de dominar o espaço implica na produção de espaço” 

(Harvey, 2006, p. 147), e nessa dinâmica o Estado tem papel imprescindível por criar 

infraestruturas e serviços de interesse do capital. Por outro lado, como Santos (1980), 

compreende-se que o Estado não é um “intermediário passivo”, está sujeito a diversas 

influências externas e é “o único intermediário possível entre o modo de produção em 

escala internacional e a sociedade nacional” (Santos, 1980, p. 181). Portanto, “a 

reorganização de um subespaço sob a influência de forças externas depende sempre do 

papel que o Estado exerce”, e esse aparece como “fator por excelência de elaboração do 

espaço” (Santos, 1980, p. 183). De forma mais concreta, admite-se que as 

transformações de ordem espacial em São Luís derivam, de forma imediata, de políticas 

do governo federal, do governo do estado do Maranhão e da prefeitura municipal. 

Essas mudanças incorporam efetivas continuidades entre as três grandes fases recentes 

de implementação de grandes projetos: a primeira em função do Programa Grande 

Carajás (1980-1991), a segunda, por ocasião de projetos vinculados aos eixos nacionais 

de integração e desenvolvimento (ENID), na década de 1990, e a terceira, marcada pela 

tentativa de conciliar os “eixos” com o zoneamento ecológico-econômico na chamada 

Amazônia legal brasileira, desde o início do século XXI. 

Nos tópicos seguintes, portanto, analisam-se intervenções estatais com repercussões no 

ordenamento do território de São Luís. Na primeira parte, tratam-se de intervenções 

determinadas pelo governo federal, desde a época da ditadura militar até a atualidade. 

Na segunda parte, verificam-se as intervenções de iniciativas do governo do estado do 

Maranhão e da prefeitura municipal. 

 

2 – INTERVENÇÕES DO GOVERNO FEDERAL NA AMAZÔNIA E SUAS 
REPERCUSSÕES EM SÃO LUÍS 
 
Formalmente o Maranhão está localizado na região Nordeste do Brasil. Entretanto, em 

função de suas características ambientais, já que está em uma área de transição entre as 

condições úmidas da Amazônia e o semiárido nordestino, mais da metade de seu 
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território é parte da chamada Amazônia legal brasileira, que abrange também os atuais 

estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Pará e 

Amapá.  

Após o golpe militar de 1964 a Amazônia passou a ser vista pelo governo brasileiro 

como uma região que deveria ter seu território mais ocupado, por razões políticas e 

econômicas. Como desdobramento, em 1966 foi apresentada a Operação Amazônia, 

com o objetivo declarado de modernizar a economia regional e implantar projetos que 

contribuíssem para o processo de substituição de importações. Em 1967, foram 

descobertas reservas de minérios na localidade Serra dos Carajás4, no estado do Pará, e 

no início da década de 1970 foi estabelecido o I Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia (I PDA, 1972 – 1974). 

No contexto de reinserção da Amazônia no circuito capitalista mundial, São Luís 

começou a passar por importantes transformações. A primeira delas é o fato de que a 

maior parte do seu território, que pertencia formalmente ao governo federal e tinha livre 

ocupação, começou a ser progressivamente transferido ao governo do estado e a 

prefeitura. Por meio do Decreto Federal 66.227/70, por exemplo, foram transferidos ao 

governo do Maranhão 7.120 hectares de terras na área Itaqui–Bacanga e 3.690 hectares 

na área do Rio Anil, para fins de implementação do Plano de Desenvolvimento 

Urbanístico da Área Metropolitana de São Luís. Nos dois anos seguintes o governo do 

Maranhão foi autorizado a repassar essas áreas ao domínio do poder municipal. 

A partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND, 1975-79) foram criados o II 

PDA e o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 

(POLAMAZÔNIA). O argumento do governo brasileiro era que havia uma tendência de 

aumento da demanda mundial por produtos básicos, e o Brasil poderia ganhar com essa 

situação, pois tinha condições vantajosas para produzi-los. Nesse sentido deveria se 

buscar uma “organização seletiva dos espaços” (SUDAM, 1976, p. 33). Entre outros 

autores essa “organização seletiva dos espaços” buscou respaldo em Hirschman (1977). 

De acordo com o argumento desse autor não é conveniente dispersar recursos em áreas 

geográficas amplas. Em vez disso, seria mais adequado estimular projetos estratégicos, 

com o Estado planejando o desenvolvimento. 

                                                           
4 Em 1970 foi formada uma joint venture entre a então empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) e a norte americana US Steel, para exploração e exportação dos minerais. 
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Com o II PDA São Luís teve reiterado seu papel de espaço estratégico e o governo 

federal estimulou adequações às novas demandas. Conforme Ferreira (2014), por meio 

convênios em 1976, 1978 e 1982, a capital maranhense foi incluída no Programa 

Nacional de Capitais e Cidades de Porte Médio (PNCCPM), o que contribuiu para 

melhoria da infraestrutura de transporte urbano e para os primeiros procedimentos para 

viabilizar um plano diretor para a cidade. Nessa direção, por meio do Decreto 

78.129/76, o governo federal cedeu ao governo do estado o trecho compreendido entre 

as áreas Tibiri e Pedrinhas, a fim de que fossem implantadas obras de infraestrutura e 

projeto de urbanização. Embora ainda hoje tenham traços rurais, essas áreas também 

passaram a abrigar empresas, por ficarem próximas à rodovia federal que liga São Luís 

aos demais municípios do Maranhão (BR-135), ferrovias e portos. Portanto, como 

observa Sposito (2016), no capitalismo contemporâneo há redefinição “dos vetores e 

direções em que os fluxos se estabelecem (...) porque “as lógicas de localização da 

atividade produtiva e de circulação de bens e serviços precisam se intensificar para 

viabilizar a estabilidade ou a ampliação da taxa de lucro” (Sposito, 2016, p. 126). 

Ainda na década de 1970, por meio do Decreto Presidencial 77.608, de 13 de maio de 

1976, a Amazônia Mineração S/A (AMZA) foi autorizada a construir, usar e usufruir 

dos benefícios de uma ferrovia que ligaria a Serra de Carajás, no então Município de 

Parauapebas (PA), à Baía de São Marcos, em São Luís (Natron, 1987). Com a 

incorporação da AMZA pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), essa empresa se 

tornou a nova beneficiária da concessão, ato formalizado por meio do Decreto 

Presidencial 87.961, de 21 de dezembro de 1982. O referido decreto concedeu mais 

poderes à CVRD, inclusive o de promover desapropriação dos imóveis declarados, 

posteriormente, de utilidade pública. A ferrovia foi inaugurada em 28 de fevereiro de 

1985, e, em 1997, como parte do processo de privatização da CVRD, foi objeto de nova 

concessão, agora por um prazo inicial de 30 anos (Natron, 1987; Amplo; Vale, 2011). 

Em função de transferência de terras federais ao governo do Maranhão e a prefeitura de 

São Luís e de progressivas ocupações, principalmente por populações de baixa renda, a 

ocupação territorial da capital maranhense cresceu mais de dez vezes do início da 

década de 1970 até o início do século XXI, conforme demonstra Vasconcellos (2014). 

Essa dinâmica foi acelerada a partir do Programa Grande Carajás (PGC), que foi 
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instituído a partir do Decreto-Lei 1.813, de 24/11/1980, e abarcou partes dos atuais 

estados do Pará, Tocantins e Maranhão. 5 

O PGC foi administrado inicialmente por um Conselho Interministerial e, de acordo 

com Lobo (1996), os empreendimentos incluídos no mesmo passaram a ter benefícios 

como concessão, arrendamento e titulação de terras públicas, desapropriação de terras 

particulares, licença ou concessão para construir e operar instalações portuárias e 

autorização para atividades mineradoras. O programa passou a contar ainda com 25% 

dos fundos públicos destinados ao POLAMAZÔNIA e com sistemas particulares de 

financiamento e isenções fiscais, e indicou-se que o governo federal e os governos 

estaduais deveriam ceder terras necessárias para constituir empresas de apoio a este 

programa e oferecer outros estímulos (Brasil, 1981; Monteiro, 2004). 

Por outro lado, embora a então estatal CVRD tenha se constituído espinha dorsal do 

PGC, nele também houve notável participação de grandes grupos privados nacionais e 

estrangeiros. Quanto aos financiamentos do programa, registra-se que o mecanismo 

“financiamentos de projetos” (project financing) implicou em profunda subordinação da 

empresa aos financiadores e ao Banco Mundial, instituição que intermediou grande 

parte das transações (Santos Filho, 1995). 

Formalmente o PGC foi extinto em 1991, no contexto do início implementação de 

políticas neoliberais e de críticas dos novos grupos políticos ao dito modelo de 

desenvolvimento anterior no Brasil. Todavia, a maior parte dos projetos ligados ao 

mesmo tiveram continuidade e novos estímulos com a estratégia de consolidar eixos 

nacionais de integração e desenvolvimento (ENID), no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003). 

A priorização de eixos em lugar de polos expressa a avaliação do Banco Mundial de que 

os países podem aumentar os níveis de eficiência por meio de reformas políticas que 

estimulem os investimentos privados e favoreçam a integração entre infraestruturas de 

determinadas regiões e países (Arvis et. al., 2012). Na linha desse argumento, nos 

planos Brasil em Ação (1996-99) e Avança Brasil (2000-2003) o discurso central foi o 

de que era necessário reduzir o “custo Brasil” e adaptar o país à nova ordem mundial. 

Na verdade, o aspecto fundamental aí envolvido é o fato de que para o capital “la 

                                                           
5 Em sua forma final o PGC teve quatro grandes projetos: o Projeto Carajás, a indústria de alumínio em 
Barcarena (Pará), materializada nas empresas ALUNORTE e ALBRÁS, a indústria de alumínio em São 
Luís, materializada na presença da Alcoa e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Pará). 
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creación de las condiciones físicas del intercambio – de los médios de comunicación y 

de transporte – se convierte para el, y en una medida totalmente distinta, en una 

necesidad: la anulación del espacio por el tempo” (Marx, 1978, p.13). 

Para a Amazônia destacam-se as indicações de projetos para os sistemas de transporte, 

energia, comércio exterior e meio ambiente (Brasil, 1998). Para o primeiro sistema 

definiu-se priorizar a criação de corredores intermodais, com incremento das ferrovias e 

hidrovias. Para o segundo, indicou-se maior aproveitamento de gás natural e ampliação 

das estruturas das hidrelétricas. Para o comércio exterior decidiu-se contribuir para o 

aumento da produtividade do setor mineral e articular ações que levassem ao aumento 

da produção de ferro, bauxita, alumina, alumínio, ouro, caulim e celulose. Para o meio 

ambiente indicaram-se políticas de ordenamento territorial baseadas nos resultados da 

Conferência Rio–92. 

De acordo com as estratégias do governo federal a Amazônia seria inserida em três 

eixos nacionais: o arco-norte, abrangendo os estados do Amapá e Roraima, o Madeira-

Amazonas, abrangendo Amazonas, Acre e partes do Pará e Rondônia, e o Araguaia-

Tocantins, abrangendo partes dos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, 

Goiás e Minas Gerais. Nesse último eixo caberia a São Luís viabilizar exportações da 

área de abrangência, com uso de sistema intermodal de transportes a ser viabilizado a 

partir de intervenções estatais e de empresas privadas. Mas como bem observa Acselrad 

(2001), entretanto:  
o conceito de eixo é apresentado como um avanço discursivo em 
relação ao conceito de polos, por permitir pensar a infraestrutura e o 
desenvolvimento econômico de forma integrada. No entanto, o projeto 
não esconde seu viés exportador, pois todos os eixos vinculam uma 
região produtora a um porto, com pouca ação no sentido da integração 
interna (Acselrad, 2001, p. 74). 

 

Com o fim do Governo FHC (1995-2003) iniciam-se os governos liderados pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), nos quais a política de conciliação de classes foi uma das 

marcas fundamentais. Na questão territorial, em particular, avaliou-se que era possível 

“compatibilizar interesses de diferentes agentes na reestruturação do espaço” (BRASIL, 

2006b, p. 10). Nessa perspectiva, no PPA 2004–2007 o governo admitiu um esforço 

para atualizar os eixos de desenvolvimento do PPA anterior (BRASIL, 2006b) e 

instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), formalizada por 

meio do Decreto 6.047/2007 (Brasil, 2012). 
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Ainda durante a vigência do PPA 2004-2007 foi apresentado o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), instituído por meio do Decreto 6.025/2007 (BRASIL, 2007). 

Este constou de cinco blocos: investimento em infraestrutura, estímulo ao crédito e ao 

financiamento, melhora do ambiente de investimento, desoneração e aperfeiçoamento 

do sistema tributário e medidas fiscais de longo prazo. Os argumentos para melhorar a 

infraestrutura foram basicamente os mesmos dos programas Brasil em Ação e Avança 

Brasil: necessidade de eliminar gargalos, diminuir as desigualdades regionais, estimular 

os investimentos privados, reduzir custos e aumentar a produtividade das empresas 

(Brasil, 2007). 

No PPA 2008 – 2011 foram concebidas duas escalas regionais, materializadas na 

proposta de onze macrorregiões e cento e dezoito sub-regiões (Brasil, 2008). As 

primeiras deveriam ser estabelecidas em função de características naturais, históricas e 

econômicas e de disponibilidade de infraestrutura, enquanto as sub-regiões deveriam 

considerar as características particulares dos subespaços, de modo a tornar mais precisos 

os objetivos e os meios para viabilizá-los. Já no PPA 2012 – 2015 foi apresentada a 

PNDR II, da qual constou o estabelecimento de quatro Regiões Programas e a indicação 

de consolidar corredores logísticos (Brasil, 2012). 

No contexto de formulação de políticas de desenvolvimento regional e de planos para 

“reordenar” o território brasileiro também foram apresentados o Plano Amazônia 

Sustentável (PAS) e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA). 

Dentre outros objetivos do PAS constou o de reestruturar, ampliar e modernizar o 

sistema multimodal de transportes, o sistema de comunicação e a estrutura de 

abastecimento. Além disso, nesse programa foram endossadas obras iniciadas com o 

PAC, tais como das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira e Belo 

Monte, no rio Xingu (Brasil, 2008)6. 

Do PRDA constaram programas relativos a econegócios, serviços ambientais, energia, 

exportação, pecuária, agricultura, logística e transporte. Quanto aos quatro últimos itens 

indicou-se para a Amazônia Legal: até 2020, incorporar ao sistema produtivo até 80% 

das áreas degradadas, triplicar o financiamento de capital de giro, máquinas e 

                                                           
6 Indo de encontro ao discurso oficial, as usinas hidrelétricas violam interesses de várias comunidades, 

inclusive indígenas, provocam imensos impactos ambientais, constituem-se objetos de dezenas de 
contestações judiciais e se destinam a atender demandas de grupos econômicos exteriores à Amazônia.  
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equipamentos, triplicar a logística de transporte e implantar um sistema multimodal, 

construir e pavimentar rodovias federais e abrir novas estradas vicinais; até 2018, 

triplicar a estrutura de armazenamento, ampliar a rede de portos em 70% e reduzir em 

até 60% os impostos sobre frete marítimo (Brasil, 2008b). 

Por fim, como referência fundamental para as intervenções estatais em territórios da 

Amazônia na atualidade, tem-se o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da 

Amazônia Legal (MacroZEE), instituído por meio do Decreto 7.378/2010. Este foi 

definido como instrumento de orientação para formular e espacializar políticas públicas 

de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, e deveria ser referência 

para os zoneamentos dos estados e municípios e a esses se articular da maneira mais 

profunda possível (Brasil, 2010). 

No MacroZEE foram estabelecidas dez “unidades territoriais”, incluídas nos chamados 

territórios-redes, territórios fronteiras ou territórios zonas. Nesse quadro, São Luís foi 

incluída nos territórios-redes, e, de forma mais específica, nas unidades territoriais 

“entroncamento Pará–Tocantins–Maranhão” e “capitais costeiras”, concebidas como 

referências para exportações de commodities da Amazônia e de partes das regiões 

centro-oeste e nordeste do Brasil. 

Pelo exposto, constata-se que desde a década de 1970, essencialmente em função de 

demandas de grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros, foram definidas as 

principais referências para “ordenar” o território da Amazônia, e, por conseguinte, o de 

São Luís. Para viabilizar esse ordenamento (que para alguns grupos sociais representou 

desordenamento), entretanto, foi necessárias intervenções estatais em diferentes escalas. 

No tópico seguinte tratamos das intervenções do governo do estado do Maranhão e da 

prefeitura de São Luís. 

 

3- GOVERNO DO MARANHÃO E PREFEITURA DE SÃO LUÍS: ADAPTAÇÃO À 
DINÂMICA COORDENADA PELO GOVERNO FEDERAL E CONCILIAÇÃO DE 
INTERESSES CAPITALISTAS 

 
Estabelecido a partir do discurso de combate às oligarquias estaduais, mas, ao mesmo 

tempo, com apoio dos governos da ditadura, o governo Sarney (1966-70) contribuiu de 

forma decisiva para inserir o Maranhão nos planos desenvolvimentistas do governo 

federal. Esse processo foi favorecido pelos chamados “atos institucionais” da ditadura 

militar (AI), principalmente pelo AI-2 e pelo AI-3. Pelo primeiro foram suspensas as 
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eleições diretas para presidente e vice-presidente da república. Pelo segundo, 

promulgado em 1966, os governadores passaram a ser escolhidos pelas assembleias 

legislativas estaduais e os prefeitos das capitais passaram a ser escolhidos pelos 

governadores, com endosso das assembleias. 

Nesse contexto, desde o final da década de 1960 registram-se medidas para favorecer a 

maior inserção maranhense na dinâmica capitalista brasileira e para “reordenar” o 

território de São Luís. Em nível de estado podemos destacar o Decreto 4.028/69 

(conhecido como lei das terras no Maranhão), que permitiu vendas de terras 

consideradas devolutas para empresas na forma de S/A. Essencialmente com o mesmo 

sentido, em 1973 foi criada a Companhia Maranhense de Colonização (COMARCO), 

que passou a ser proprietária de 1.700.000 hectares de terras, posteriormente 

incorporadas no POLAMAZÔNIA (Asselin, 2009). Ambos os instrumentos acabaram 

por favorecer as grilagens de terras, formação de latifúndios, conflitos agrários e 

emigração para São Luís. 

Na capital maranhense destacam-se as construções do porto do Itaqui (1966-71), da 

ponte do São Francisco, que liga dois lados de São Luís e foi concluída em 1970, e da 

barragem do Bacanga, que liga o centro da capital maranhense ao porto de Itaqui, e foi 

concluída em 1973. Registra-se ainda a criação da Sociedade de Melhoramento e 

Urbanismo da Capital (SURCAP), em 1969, e do Fundo de Urbanização Municipal 

(FUM), em 1971. 

No Plano de Governo do Maranhão (1971-74) avaliou-se que o estado tinha um grande 

potencial para atrair indústrias, e indicou-se a construção de um distrito industrial ao 

lado do porto do Itaqui (Ribeiro Jr., 1999). Como desdobramento, foram criadas a 

secretaria da indústria e comércio (Lei 3.347/73) e a Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Maranhão (Lei 3.533/74), e reservaram-se 7.210 hectares de terras na área 

Itaqui – Bacanga para um distrito industrial (Lei 3.589/74). Em 1975 São Luís ganhou 

seu primeiro Plano Diretor (Lei 2.155/75) e um código de zoneamento (Lei Delegada 

07, de 11/07/75). No primeiro, segundo Burnett (2011, p. 18), ficou reservada “a faixa 

litorânea para as camadas de alta renda, as regiões internas para as classes médias e a 

periferia longínqua e sem serviços para as camadas populares”. Dessa forma, tem razão 

Carlos (2015) ao apontar que a predominância do valor de troca no capitalismo “indica 

a disputa pelo uso dos lugares da metrópole pelas diferentes classes sociais, o que gera 
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conflitos entre indivíduos e usos, na medida em que o processo de reprodução espacial 

envolve uma sociedade hierarquizada (Carlos, 2015, p. 28). 

Diante das avaliações expressas no II PND e no II PDA, o governo do Maranhão 

apresentou o seu “Modelo Maranhense de Desenvolvimento”, que deveria ser centrado 

“no terminal exportador de minérios de ferro, na construção de uma grande unidade 

siderúrgica, e nos seus imensos efeitos germinadores (Maranhão, 1975, p. 233). Como 

desdobramento dessa avaliação, o porto de Itaqui teve suas instalações ampliadas e 

ficou garantido apoio estatal irrestrito à Aluminium Company of América (Alcoa), para 

que a mesma montasse o Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR), e à então 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), para que a mesma montasse uma estrutura de 

exportações de minérios7. Em 1980 foram reservados 19.946,23 hectares de terras 

(aproximadamente 24% do território do município) para implementação do distrito 

industrial. Desse total, 33,71% foram reservados para a ALUMAR, 11,13% para CVRD 

e 11,63% para o que seria a Usina Siderúrgica do Maranhão (USIMAR)8.  

A partir do Programa Grande Carajás houve uma mudança radical no perfil do comércio 

exterior do Maranhão. Assim, desde a segunda metade da década de 1980 as 

exportações passaram a se concentrar em três commodities: alumínio, soja e produtos do 

complexo ferro, que têm representado, em média, mais de 90% do total exportado 

anualmente (IMESC, 2013). Por outro lado, embora não tenha sido atraída a quantidade 

de empresas prevista nos planos estatais e os empregos gerados tenham sido 

principalmente temporários, a população maranhense aumentou mais que a média 

nacional a partir da década de 1980, com forte concentração na ilha de São Luís. 

Diante das pressões originadas em função de grandes projetos, e com o fim da ditadura 

militar no Brasil, o governo do Maranhão e a prefeitura de São Luís, (agora com 

prefeito eleito e com maior grau de autonomia administrativa), passaram a ter maior 

envolvimento direto com o ordenamento territorial. No Plano Plurianual do Maranhão 

1992-95 (Lei 5.288/91) identificaram-se impactos negativos dos grandes projetos e 

foram apresentados os programas “Integração dos grandes investimentos à economia 

                                                           
7 Conforme Feitosa e Ribeiro (1995), esses grandes projetos estiveram associados à aliança de pelo menos 
quatro segmentos: o capital comercial e agroexportador local, o grande capital nacional, representado 
principalmente por empresas de construção civil (Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Construtora 
Brasil, entre outras), o capital estatal, incluindo a própria Vale, e o capital financeiro. 
8 Essa empresa chegou a ser criada formalmente em 1987, mas não obteve os sócios esperados pelo 
governo do estado do Maranhão e nunca chegou a ter a produção esperada. 
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estadual” e “recuperação da área da ilha de Upaon-Açu. Na escala municipal, em 1990, 

na nova Constituição (Lei Orgânica) foram redefinidas as zonas urbana e rural de São 

Luís, e, em 1992, foi estabelecido um novo plano diretor (Lei 3.252/92) e a nova lei de 

zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo de São Luís (Lei 3.253/92). De 

acordo com essa, concebem-se áreas residenciais, áreas comerciais, áreas mistas, áreas 

institucionais, áreas com serviços, áreas rurais, áreas de preservação ambiental, área de 

preservação histórica, áreas públicas e áreas industriais. 

Articulada ao novo plano diretor e à lei de zoneamento, foi aprovada a lei 3.254/92, que 

permitiu o aumento da área total máxima de edificação (ATME) e o gabarito máximo de 

terrenos particulares, desde que os seus proprietários apresentassem contrapartida em 

termos monetários ou de serviços públicos ao município. Apesar de aparentemente bem 

intencionada, essa lei iria beneficiar principalmente as construtoras de grande porte, que 

intensificaram sua participação em São Luís. Como percebe Burnett (2011), portanto, o 

plano diretor de 1992 consolidou-se como instrumento para viabilizar mais espaço para 

novas construções nas áreas nobres da cidade, priorizadas por empresas locais e 

nacionais do ramo da construção civil. Ou seja, em grande medida buscou contemplar 

capitalistas imobiliários locais e nacionais, que passaram a se fortalecer 

progressivamente a partir da década de 1980 e se consolidaram como força política no 

Maranhão. 

No PPA 1996 – 1999, o Maranhão foi inserido no Eixo de Integração Norte-Sul, e os 

principais projetos com impactos no estado seriam a expansão da Ferrovia Norte-Sul 

(FNS) e a criação da Hidrovia Araguaia–Tocantins, que deveriam ser articuladas à 

Estrada de Ferro Carajás (Egler, 1999). Nos PPAs seguintes foram feitas readequações, 

inclusive de nomenclatura dos eixos, mas em todos eles permaneceu a intenção de 

reforçar a infraestrutura da área apontada no primeiro PPA em que os eixos foram 

apresentados.  

No PPA 2000–2003, foram reafirmadas as avaliações anteriores quanto ao 

entroncamento Pará–Tocantins-Maranhão, sendo ressaltado agora o Eixo Araguaia–

Tocantins. De acordo com o Consórcio Brasiliana, encarregado de sistematizar a 

proposta de eixos, o Araguaia-Tocantins pode ser considerado essencial para a 

“integração intermodal do sistema rodoviário da região Centro-Oeste e o sistema 

ferroviário da região Norte, possibilitando o escoamento da produção agropecuária e 
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agroindustrial dos Cerrados e mínero-metalúrgica da Amazônia Oriental (Silva, 2013, 

p.9). 

Outra referência importante para o ordenamento territorial de São Luís é a lei federal 

10.257/2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade. Entre outros pontos, nela estão 

indicados para os municípios a observância da noção de desenvolvimento sustentável, 

os instrumentos gerais de política urbana, os planos diretores como instrumentos de 

desenvolvimento e expansão urbana e as estruturas para uma gestão democrática da 

cidade. 

Em tese, o plano diretor de São Luís estabelecido em 2006 (Lei 4.669/06) deveria 

respeitar indicações do Estatuto da Cidade (que determina revisão dos planos a cada dez 

anos), considerar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e tentar “conciliar” 

interesses de grupos sociais distintos. Dele constaram a proposta de um 

macrozoneamento ambiental, um macrozoneamento urbano, e um macrozoneamento 

rural. O urbano foi subdivido em uma macrozona de requalificação urbana, uma 

macrozona consolidada; duas macrozonas em consolidação e uma macrozona de 

qualificação. No rural foram estabelecidas cinco áreas: de produção agrícola, de criação 

de pequenos animais, de pesca, de extração de recursos vegetal e mineral e de 

processamento agroindustrial. Com essas duas últimas foram legalizadas explorações 

industriais e de mineração em parte da zona rural de São Luís, contribuindo para acirrar 

conflitos entre comunidades já estabelecidas e empreendimentos de médio e grande 

porte. 

Por outro lado, muitas das indicações do plano diretor de 2006 vieram ao encontro do 

PPA 2008-2011, que concebeu uma macrorregião polarizada por São Luís e Belém e a 

partir do qual a EFC foi enquadrada no Território Centro-Norte. Nele também foram 

definidos os objetivos de estruturar uma economia mínero-agro-industrial, por meio da 

ampliação da logística disponível na confluência dos Estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins (BRASIL, 2008). Entre outros desdobramentos destacam-se os projetos para 

consolidar oito sistemas articulados de transporte no Maranhão, sendo quatro deles em 

São Luís: um rodo/ferro/marítimo/aéreo, um hidro/ferroviário, um hidroviário e um 

multimodal (Ferreira, 2008; Macedo, 2014). 

Em função de interesses específicos da Vale S.A., nesse mesmo período começou a ser 

implementado o projeto S11D, que é efetivamente uma segunda etapa do PGC. Seus 
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principais elementos consistem na construção de mais 504 quilômetros de ferrovia, 

paralelamente à atual, remodelação de outros 226 quilômetros de trilhos e construção de 

um ramal ferroviário, com 101 quilômetros, ligando as atuais minas ao bloco S11D. 

Quando o projeto estiver concluído, a empresa terá capacidade de exportar 230 milhões 

de toneladas de ferro por ano (Vale, 2012). 

Indo ao encontro dos PPAs do governo federal, em 2014 foi estabelecido o 

Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (MacroZEE-MA), no qual 

foram definidas seis grandes zonas: 1 – de consolidação e expansão de sistemas 

sustentáveis de produção; 2 – de uso sustentável de recursos naturais; 3 – área de 

influência costeira; 4 – áreas institucionais e de uso especial; 5 – áreas urbanas; 6 – 

corpos d’água (EMBRAPA, 2014). De acordo com o “mapeamento oficial” a zona 1 

abrange 65,3% do território maranhense e deve ser destinada prioritariamente ao uso 

agropecuário, industrial, de mineração, agroflorestal e florestal.  

Nos últimos anos o governo do Maranhão também começou a ampliar e “reordenar” o 

distrito industrial de São Luís. Atualmente sua área é de 18.861 hectares, dividido em 

16 módulos, com a presença de 107 empresas (MRS, 2013). Como atrativos para os 

empreendimentos voltados para exportações, oferece um sistema de transporte 

multimodal, formado pela BR-135, complexo portuário e Estrada de Ferro Carajás, que 

se conecta às ferrovias Transnordestina e Norte-Sul (MRS, 2013). Em função dessas 

características, o governo anterior e o atual (2016) acreditam na possibilidade de São 

Luís tornar-se um polo industrial regional ou nacional. 

Por outro lado, conforme se pôde constatar em audiência pública para discutir a 

instalação de mais um porto em São Luís9, os interesses capitalistas de ampliar o distrito 

industrial e a estrutura portuária se chocam com interesses de várias comunidades que 

habitam o distrito ou o seu entorno. Segundo um líder da comunidade Cajueiro, 

pertencente à Ilha Tauá-Mirim, a comunidade é centenária, portanto anterior ao próprio 

distrito industrial de São Luís, e já foi extremamente prejudicada em função da 

instalação da ALUMAR e da Vale. Portanto, desde 1998 estão reivindicando a criação 

de uma reserva extrativista no local (Liderança de Tauá-Mirim, informação verbal)10. 

                                                           
9 Audiência pública realizada nas dependências da Assembleia Legislativa do Maranhão, no dia 
19/11/2014. 
10 Depoimento de um líder da comunidade Tauá-Mirim durante audiência pública para discutir a 
possibilidade de construção de mais um porto em São Luís 
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Quanto à prefeitura de São Luís, diante da obrigação de revisar o plano em 2016 a 

mesma propôs audiências públicas, pretensamente em atenção ao Estatuto da Cidade. 

Todavia, conforme podemos verificar de forma direta, em reuniões e audiências e 

verificando documentos, o discurso distanciou-se da prática. 

Entre outras propostas defendidas pela prefeitura e pelas organizações empresariais 

registram-se as de elevar a altura dos prédios de 15 para 31 andares e a de permitir usos 

por indústrias e empresas portuárias de áreas atualmente classificadas como “zona 

rural”. 

De modo geral as audiências tiveram divulgação precária e baixa participação dos 

moradores das áreas em que as mesmas se realizaram. Por outro lado, contaram com 

participação regular de representantes de empresas do ramo da construção civil, do 

complexo portuário, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e do 

Movimento de Defesa da Ilha, ficando explícitas as disputas no que diz respeito ao 

reordenamento territorial de São Luís. Na verdade, pode-se dizer que esses embates 

entre grupos empresariais/prefeitura versus movimentos sociais representam mais um 

momento de disputa em torno da produção de espaço no Maranhão. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 1988, com a nova Constituição Federal, os estados e municípios brasileiros 

passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal. Entretanto, hoje 

verificam-se novos mecanismos de ligações entre os três níveis, e permanece o 

protagonismo da União no que diz respeito a definição de grande parte das políticas de 

ordenamento territorial nas áreas consideradas estratégicas. As inserções dessas em 

eixos nacionais de integração ou nos ZEEs constituem evidência disso. 

No caso da Amazônia brasileira é possível identificar que os projetos estimulados pelo 

governo federal beneficiam diretamente os grupos voltados para exportação de 

commodities e para logística. Como desdobramento, esses grupos têm recebido apoio 

econômico e político para ampliarem as infraestruturas que lhe interessam. As 

construções de usinas hidrelétricas em parceria com o setor privado, o apoio à 

duplicação da logística da Vale S.A. e à construção de mais um porto em São Luís, 

constituem exemplos nesse sentido. Dessa forma, é pertinente a percepção de Marx 

(1978) de que o desenvolvimento dos setores de transportes e de comunicações (na 
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verdade podemos conceber todo o sistema de logística) pode levar ao agravamento de 

desigualdades em termos econômicos e socioespaciais, na medida em que as 

polarizações são estabelecidas em função de interesses de grupos capitalistas na 

localização das infraestruturas e da dinâmica de escoamento das mercadorias. 

No caso do Maranhão, percebe-se que o governo do estado além de apoiar os grupos 

favorecidos pelo governo federal (inclusive em termos tributários e de “vistas grossas” 

para as questões ambientais) também tenta contemplar interesses de alguns grupos 

“maranhenses” de determinados setores industriais e voltados para o agronegócio. O 

zoneamento no macroZEE-MA, que, aliás, teve seus primeiros momentos financiados 

por sindicatos empresariais, constitue evidência nesse rumo, na medida em que legaliza 

a degradação da maior parte do território maranhense, sob o argumento de que as 

mesmas já são “áreas consolidadas”.  

Por fim, no caso da prefeitura de São Luís, observa-se que além de apoiar os projetos e 

os grupos econômicos apoiados pelo governo federal e pelo governo do Maranhão, de 

forma mais direta também busca contemplar interesses de outras frações do capital. Os 

atuais esforços de aprovar um novo plano diretor e uma nova lei de zoneamento que 

beneficiam explicitamente as grandes construtoras, sob o pretexto de que é mais 

racional estimular o crescimento vertical da cidade, pode ser considerada uma prova 

desse fato. Essa opção, por sua vez, tem como uma de suas consequências mais visíveis 

a intensificação da degradação ambiental em várias áreas e a priorização de 

infraestrutura e serviços públicos próximos de condomínios residenciais de alto padrão, 

em detrimento dos locais de moradia da população mais pauperizada. 

Pode-se concluir que as diversas modalidades de intervenção estatal no território de São 

Luís têm um elemento essencial em comum: a priorização da produção capitalista de 

espaço. Verifica-se também, evidentemente, que essa produção de espaço reforça o 

desenvolvimento geográfico desigual em toda a capital maranhense. 

Por outro lado, como não chegamos ao fim da história, é possível vislumbrar, ainda que 

de forma indireta, ainda que no longo prazo, algumas possibilidades de novos rumos. 

Como referências nesse sentido podemos apontar as mobilizações de algumas 

comunidades rurais de São Luís, com destaque para as da Ilha Tauá-Mirim. Como 

registramos neste artigo, paralelamente às tentativas de ampliação do distrito industrial 

de São Luís e de construir mais um porto, consolidou-se um amplo movimento de 
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resistência e para criação de uma reserva extrativista no local. Portanto, como Harvey 

(2010, p. 210), entendemos que “as mudanças nas qualidades objetivas do espaço e do 

tempo podem ser, e com frequência são, efetuadas por meio da luta social”. 
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RESUMO  
Esse artigo tem por objetivo analisar os efeitos desse padrão de crescimento baseado em grandes 
projetos, no agrário e no perfil produtivo regional, bem como os processos de expropriação 
decorrentes dessa ação do Estado e do mercado na Amazônia. Para a consecução desse objetivo 
utilizou-se da analise exploratória de sites do IBGE, Ipeiadata e de relatórios de pesquisa  
encaminhado a FAPEMA (2013b) e UFAM (2015) consagrados a soja, eucalipto, pecuária e 
carvão. Em linhas gerais se percebe que a presença de grandes empresas em diferentes setores 
de atividades na Amazônia, impactou sobremaneira esses locais e seu entorno; A exportação de 
commodity tem desempenhado no país função relevante no crescimento econômico e geração 
de divisas, mas para economia regional/local, os impactos nem sempre foram positivos, 
problemas socioambientais, expropriação e a substituição da agricultura de alimentos por 
monoculturas são constantes. Os propulsores dessas mudanças foram grandes empresas.Enfim a 
presença marcante de grandes projetos no desenvolvimento da Amazônia foi e é a opção que o 
Estado brasileiro acatou e/ou implementou que exclui mais do que inclui. Os custos a sociedade 
local, são incomensuráveis e impagáveis; revelados nos precários indicadores socioeconômicos 
e ambientais divulgados pela mídia. 

Palavras-chave: Grandes projetos, Estrutura produtiva, Padrão de crescimento, 

Amazônia, Economia regional. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas na Amazônia dois aspectos chamam atenção, a expansão 

formidável das atividades do agronegócio articulado a demanda externa, ao capital 

financeiro e empresas globais e os investimentos em obras de infraestrutura ( do 

Programa  de Aceleração do Crescimento -PAC) sob a coordenação do Estado. Nas 

duas situações, o Estado volta assumir um papel ativo na coordenação de estratégias de 
                                                           
1Para a elaboração e apresentação deste artigo no evento ESADR 2016 em Coimbra - Portugal, 
contamos com valiosa contribuição financeiro da FAPEMA ( Fundação de Amparo a pesquisa 
do Maranhão). 
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investimentos e na oferta de financiamento publico subsidiado de longo prazo. Esse 

“novo” formato de crescimento  liderado pela agricultura de larga escala tem ocasionado 

rebates socioespaciais diferenciadas particularmente nos locais e entornos onde se 

estabelecem. O incremento de investimentos nessas atividades priorizadas ocasionou 

uma clara divisão interna do trabalho consubstanciada em transformações, 

especializações regionais e reconfiguração das estruturas produtivas regionais. Isso 

reforça inclusive o dualismo estrutural que não se restringe mais a indústria (moderna) 

versus a agricultura ( atrasada).Agora o dualismo também se faz intra setorial,pois há 

duas dinâmicas bem diferentes,o agricultura capitalista do 

agronegócio,especializado,homogeneizada, conformada no território das commodities, e 

outra  da heterogeneidade ,diversificação  e diferenciação que prevalece na produção de 

alimentos básicos ou no território da “comida” ,onde estão as dezenas de milhares de 

pequenos produtores –proprietários e não-proprietários. 

Esse artigo tem por objetivo analisar os efeitos desse padrão regional de 

crescimento sob o domínio de grandes grupos econômicos, no agrário e no perfil 

produtivo regional, bem como os processos de expropriação decorrentes dessa ação do 

Estado e do mercado na Amazônia. Para a consecução desse objetivo utilizou-se da 

analise exploratória de sites do IBGE, Ipeiadata e de relatórios de pesquisa 

encaminhados a Fundação de Amparo a pesquisa (FAPEMA) e Universidade Federal do 

Amazonas referente à soja, eucalipto, pecuária e carvão. A estrutura do artigo 

contempla, além da introdução e da conclusão, as seguintes partes: na seção dois, faz-se 

uma breve análise desse padrão de crescimento incrementado pelo avanço das 

commodities nas transformações agrárias no interstício dos censos agropecuários de 

1996 e 2006, ressaltando o acesso e uso da terra, o papel modesto da agricultura familiar 

e a ascensão do agronegócio na agropecuária da Amazônia. Em seguida (seção 3), 

aborda-se o perfil setorial da economia regional com destaque para indústria extrativa e 

sua dinâmica recente. Por último, analisa-se a presença dos grandes projetos na 

Amazônia e seus impactos socioambientais. 
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2 O PADRÃO DE CRESCIMENTO E AS TRANSFORMAÇÕES AGRÁRIAS NA 

AMAZÔNIA. 

 

Privilegiar o grande capital na ocupação da Amazônia é a marca registrada na 

sua historia. Até os anos oitenta a pecuária foi o mais importante vetor de expropriação 

de pequenos produtores e fator de reconfiguração de uso do território. Entre esse 

período e a entrada no agronegócio, o vácuo é o ocupado pela criação de milhares de 

assentamentos da Política de Reforma Agrária, que reforça socialmente a agricultura 

familiar, mas não economicamente. Por sua vez esse cenário econômico internacional 

do final da década de noventa ao incentivar os monocultivos reforçar o antigo padrão de 

exclusão socioeconômico iniciada com os projetos agropecuários da Sudam. Embora 

esses “novos entes” (oligopólios) se caracterizem pela sofisticação dos processos 

produtivos implementados, as contrapartidas no âmbito do emprego, da agregação de 

valor e geração de renda a comunidade onde se instalam ficam a desejar. A explicação 

se encontra no modus operandi e na estratégia de ocupação e controle do território que 

os mesmos detêm nos locais onde operam. A concentração da terra, da renda, a oferta 

reduzida de empregos permanentes e qualificados, a especialização e a concentração em 

atividades especificas são resultados da economia de enclaves que predomina em tais 

locais com esse “novo “padrão de exploração. 

A área da Amazônia (região Norte) de acordo com IBGE (2009) totaliza 

aproximadamente 3.855 mil km², mas a área agrícola cadastrada fica em torno de 56 

milhões de hectares (16,6% da área brasileira) e o numero de estabelecimentos rurais 

somam 475.778 (9,2% do Brasil). Mesmo assim a área da Amazônia tradicional é 

superior a vários países da Europa ou da América Latina juntos (daria para comportar 

várias Penínsulas Ibéricas).Apesar disso o acesso à terra na Amazônia em pleno 

Sec.XXI, continua sendo um problema e uma vergonha nacional. 

Percebe-se ainda que em 2006 que 91% (403 mil) dos estabelecimentos tem 

menos de 200 há, que o IBGE qualifica como produtor familiar2, se encontra nessa 

                                                           
2 O tamanho de até 200 hectares é um dos quatro critérios da Lei  nº 11326 de 24/07/2006 que 
define o que é agricultura familiar, mas há outros. A agricultura patronal aquele com área 
superior a 200 ha e onde predomina o trabalho assalariado aparece no texto do Censo 
Agropecuário como a patronal ou a não familiar .No seu Art. 3 a lei considera agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo,simultaneamente, aos seguintes requisitos:I -não detenha, a qualquer título, área 
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faixa. Na faixa da chamada a agricultura patronal ou empresarial, os produtores não são 

numerosos 8.467 (1,9% do total), mas retém cerca de 48,2% das áreas dos 

estabelecimentos (26.818.968 ha) .No Pará, no Amapá e em Tocantins essa distorção é 

ainda maior. 

Na Amazônia, a agricultura familiar (até 200 ha) corresponde a 91% dos 

estabelecimentos e 28,3% da área total cadastrada (ou seja, 15.700 milhões de ha).Ela é  

relevante (em números absolutos e relativos) em todos os estados, em particular no 

Amazonas (93%) e no Pará (89%). No quesito área apropriada, a dianteira cabe a 

Rondônia (40%) e ao Pará (31%). A agricultura patronal, com 62.674 estabelecimentos 

e área total de 38,1 milhões de hectares, mostra quem efetivamente se apropria da parte 

do leão; ou seja, embora reúna apenas 13% dos estabelecimentos, abarca 68,6% da área 

da área total de 56 milhões/ha.( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,2009a). 

A utilização da terra, consolidada no período do regime militar via pecuária 

extensiva e extrativismo predatório de madeira, continua sem grandes mudanças neste 

último censo agropecuário (2006), mas novos atores se juntam aos antigos, em função 

da entrada de grandes grupos nacionais e internacionais na exploração de monocultivos 

de soja, dendê e eucalipto. Em linhas gerais a pastagem com 26,5 milhões de hectares 

fica com quase a metade (48,5%), da área total cadastrada 54.787.393 ha; as culturas 

perenes e temporárias ficam com 7%. A relação entre área de pastagem e área de 

lavoura é muito desigual, chegando a proporção a ser, em média, de 1 para 14ha. 

Observa-se também um fato curioso na Amazônia: há uma equivalência entre as áreas 

com cultura permanente e aquela com cultura temporária, o que não se registra no 

Brasil, nem em outras regiões. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,2009b). 

A agricultura permanente se destaca no Amazonas, no Pará e em Rondônia, 

sendo que nestes dois últimos, suas áreas ultrapassaram as áreas da agricultura 

temporária. Em termos de área ocupada com lavoura temporária, novamente se 

destacam Amazonas e Pará, seguido pelo Tocantins. A pastagem natural é muito 

                                                                                                                                                                          
maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II -utilize predominantemente mão-de-obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;III tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento;IV -dirija seu estabelecimento ou empreendimento com 
sua família.Ver Mesquita (2011). 
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importante em Tocantins, e um pouco no Pará; e a plantada, sobretudo, no Pará, seguido 

por Tocantins e Rondônia. 

Esse agravamento do acesso à terra vem de longa data, mas o próximo  censo de 

2017 deverá mostrar uma concentração ainda maior, por conta do avanço recente dos 

monocultivos de dendê, eucalipto e soja. Além disso, a complacência e a morosidade do 

Estado na regulamentação e controle da terra tem facilitado a grilagem de terras 

públicas e a velocidade da expropriação de produtores não titulados Ademais, as obras 

do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento ) voltadas para infraestrutura devem 

também facilitar esse processo de ocupação desordenada que acompanha a implantação 

de rodovias, ferrovias, gasoduto e hidroelétrica em andamento na Amazônia. 

Na Amazônia há 1,6 milhão de pessoas ligadas à agricultura, sendo que 84% 

estão na agricultura familiar e  16% na  agricultura patronal( não familiar). Tocantins é 

o estado onde a agricultura patronal tem mais representatividade (30,5%), enquanto nos 

demais estados a participação é inferior a 20%. Amazonas, Pará e Rondônia, juntos, 

concentram 82% de toda a força de trabalho regional na agricultura familiar. 

A cada censo agropecuário concluído, percebe-se que diminui o número de 

pessoas ocupadas na agricultura. A razão se encontra nas mudanças introduzidas na 

organização da produção que é função da atividade explorada, quanta mais intensiva de 

capital menor será a necessidade de força de trabalho, especialmente da não qualificada 

Portanto a distribuição quantitativa e qualitativa de cada modalidade de ocupação 

especificada pelo censo é função do formato de agricultura que prevalece na região. 

Monocultivo e pecuária têm um perfil de ocupação e a agricultura familiar tem outro; 

isso também se aplica à questão da produtividade e ao vinculo formal de emprego dessa 

mão de obra, que é diretamente correlacionada com o pacote tecnológico adotado. O 

espaço das commodities tem um perfil homogeneizante; o da comida ( alimentos 

básicos) e do extrativismo é outro ,diversificado e diferenciado .  

Dados disponibilizados por diferentes fontes mostram que o perfil produtivo do 

setor agropecuário da Amazônia está alicerçado em dois blocos distintos de atividades. 

De um lado o agronegócio da soja, eucalipto e dendê em franca expansão, especializada 

e concentrada em microrregiões especificas e a pecuária extensiva de baixa 

produtividade; de outro a produção familiar de alimentos básicos, culturas permanentes, 

produção de leite e do extrativismo disseminados num amplo território, todos 
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caracterizados por uma baixa produtividade, o que remete a inadequadação do seu uso e 

exploração. O maior uso da terra é dado à pecuária de baixa produtividade (menos de 

uma unidade de animal por hectare), que ocupa mais de 26 milhões de hectares com 

pastagem, o restante da terra 3,8 milhões de hectares representa apenas 14% da área 

com pastagem, volta-se para as culturas permanentes e temporárias igualmente mal 

utilizada. O espaço ocupado com arroz, milho, feijão, mandioca, fruticultura e mesmo 

com matéria-prima industrial – juta, malva cacau, pimenta, soja, algodão, cana, 

seringueira, eucalipto e palma africana (dendê) – tem pouca representatividade 

econômica, seja em área e/ou valor da produção. A consequência é um número reduzido 

de atividades com representatividade regional, como é o caso da produção de leite e 

café em Rondônia, carne bovina, mandioca e arroz no Pará, e peixe e soja, em Tocantins 

(Mesquita 2015). 

Assim mesmo a maioria desses produtos vem perdendo espaço físico (hectares) 

e econômico em suas economias e/ou é substituído por outras atividades, como é o caso 

da seringueira, do cacau, da pimenta, do arroz, do peixe e de outros produtos da cesta de 

alimentação regional. Apenas um reduzido número desses produtos com maior inserção 

comercial tem avançado ultimamente, como é o caso da soja, do açaí, do eucalipto e do 

dendê. Ou seja, na Amazônia a agricultura deixando de ser diversificada, para se tornar 

especializada e homogênea. 

Cruzando-se os dados do valor da produção, em cada estado, com o tipo de 

atividade e a forma de organizar a produção (familiar e patronal), constata-se a 

importância do arroz e mandioca, seguida por leite de vaca, criação de pequenos 

animais, milho e café. Do valor total, cerca de 70% são gerados na agricultura familiar, 

sendo que só o Pará participa com 57%, seguido de longe por Rondônia e Amazonas. 

Do lado patronal (R$ 2.078.981 mil), o Pará representa 49%, seguido por Tocantins. 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,2009a). 

A produção em larga escala e o caráter itinerante do principal produto do 

agronegócio, a soja,3na Amazônia propriamente dita é recente, os dados de1990 e 2010, 

permite checar essa evolução. Em 1990 a produção de arroz e mandioca (juntas) era de 

4,9 milhões de toneladas, ou 15,5% da nacional, vinte anos depois, subiu para 8,3 

                                                           
3Todas as referencias relativas aos municípios e microrregiões que vão  aparecer nesse item 
sobre a soja, a mandioca e arroz  ver  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014). 



Atas  Proceedings    |    2707

 Grandes Projetos na Amazônia Brasileira e em Moçambique: Consequências econômicas e socioespaciais  P15 

7 
 

milhões ou 25%. A produção de soja saltou de 44.300 mil tonelada para 1,6 milhão que 

representa 2,3% da produção nacional. Ou seja,enquanto a primeira nem chega a dobrar 

o percentual, a soja aumenta quase 40 vezes em igual período.Esse avanço e recuo que 

se constata na fronteira agrícola em geral se inseri no boom ocorrido do final da década 

de 1990 que decorre do aumento da demanda por grãos e carnes ocasionado pela 

procura chinesa (Mesquita,2013a). 

Na Amazônia as mudanças são marcantes, elas ocorrem num prazo 

extremamente curto. Por exemplo, em 1990, detinha cerca de 25 mil hectares se 

encontrava fundamentalmente em seis microrregiões do Tocantins ,em duas em 

Rondônia , uma no Amazonas e uma no Pará4. Dos dez municípios mais importantes 

sete estavam no TO, dois em RO e um no PA5 .Em 2010, as mudanças importantes 

ocorreram no Pará e em Rondônia, onde predominam altas taxas de crescimento 

respectivamente 44% 26% ao ano.Dos dez maiores municípios, cinco estão no 

Tocantins ,três em Rondônia e dois no Pará. Em termos de microrregiões, sete 

continuam no Tocantins, dois em Rondônia e dois no Pará6 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ,2014). 

Já a mandioca cultura secular da Amazônia é disseminada em todo região, mas 

algumas microrregiões concentram a oferta do produto. Em 2000 a área ocupada era de 

456 mil hectares com destaque para poucas microrregiões e municípios do Pará e 

Amazonas.7. Para o ano de 2010, o quadro se altera um pouco seis (microrregiões) estão 

                                                           
4 Respectivamente Porto Nacional, Rio Formoso, Dianopolis, Jalapão, Gurupi, Miracema do 
Tocantins; Vilhena, Colorado do Oeste; Madeira e Paragominas. (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ,2014). 
5Os municípios do Tocantins: Pedro Afonso, Formoso do Araguaia Campo 
lindo,Dianopolis,Taguatiga,Almas e Alvorada.; de Rondônia Vilhena e Cerejeiras e 
Parogominas no Pará. 
6As principais microrregiões de 2010 são: Jalopão, Porto Nacional, Rio Formoso, Dianopolis, 
Gurupi, Miracema do Tocantins Vilhena e Rio Formoso no Tocantins; Vilhena, Colorado do 
Oeste em Rondonia e Paragominas e Santarém no Pará. Os municípios são Pedro Afonso, 
Formoso do Araguaia Campo Lindo, Mateiro, Dianopolis,Formoso do Araguaia no 
Tocantins;Em Rondonia , Vilhena e Cerejeiras e Paragominas e Santarém  no Pará.( Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ,2014). 
7 Das dez microrregiões produtoras nove estão no Pará e uma no Amazonas. Fato semelhante 
ocorre com os municípios nove são do Pará e um do Amazonas .Os noves municípios do Pará 
são São Felix do Xingu, Acará, Oriximiná Ipixuna do Pará, Juriti, Obidos,,São Geraldo do 
Araguaia,Santana do Araguaia,Aurora do Pará e Tefé no Amazonas. Já as microrregiões são 
Guamá, Obidos, Tomé-Açu, Bragantina, São Felix do Xingu, Santarém, Paragominas, 
Redenção Altamira todas no Pará e Tefé no Amazonas. (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ,2014). 
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no Pará, três no Amazonas e um no Acre. Dos principais municípios produtores nove 

continuam no Pará e um no Amazonas8.No intervalo de 15 anos (1995 a 2010), a 

mandioca cresceu apenas 16% em área plantada,ou seja, menos de1% ao ano. A sua 

participação na área total plantada manteve-se em torno de 22%.  

A soja em igual período saiu de 3% para 25% Em termos de área plantada saltou 

de 25 mil hectares em 1995 para 563 mil hectares em 2010, isso representa uma taxa de 

crescimento anual de 23% ao ano. Nota-se que a soja em 1995, representava só 6% da 

área com mandioca, em 2010, esse percentual já é 14% superior a área plantada com 

mandioca, respectivamente 563 mil e 496 mil hectares. No Pará maior produtor de 

mandioca, a soja já representa 29% de sua área plantada e no Tocantins ela é 17 vezes 

superior a área ocupada com mandioca 20.869 hectares. (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ,2014). 

A produção de mandioca na Amazônia continua sendo produzida artesanalmente 

e, é conduzida por pequenos produtores com área igual ou inferior a 50 hectares, eles 

respondem por 80% da oferta do produto. Para a soja, o perfil é bem diferente; Na 

Amazônia Legal, 48% da soja produzida vêm de produtores com área superior a 1.000 

ha, sendo que no Maranhão o nível de concentração é ainda maior, chegando a 64% em 

2006 (Mesquita, 2009). 

Essa demanda externa crescente por commodities cujo epicentro é o crescimento 

chinês, possibilita dois movimentos , de um lado, aprofunda a internalização  desses 

mercados de commodities dominados por um grupo restrito  de grandes empresas ,com 

participação crescente de capitais financeiros na atividade, e de outro,foi fator 

determinante da expansão da oferta interna ( safras de grãos crescentes) e na ocupação 

acelerada de novos  espaços na fronteira agrícola (Amazônia e Cerrados).Apesar disso 

 a dimensão   setorial  dessas atividades ainda  é modesta,o que se pode constatar no 

fraco desempenho do PIB agrícola regional e no perfil especializado das exportações 

regionais centradas em commodities9.  

                                                           
8Para 2010 há as seguintes alterações, em termos de microrregiões são Guamá, Obidos, Tomé-
Açu, Bragantina e Tucurui no Pará; Aparece Cruzeiro do Sul no Acre e três no Amazonas-Tefé 
Manaus e Parintins. Os municípios são Acará,Santarém,Ipixuna do 
Pará,Obidos,Juriti,Oriximiná,Aurora,Bragança e Itupiranga no Pra e Tefé no Amazonas. 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,2014). 
9Todos os dados citados desse item são do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comercio 
Exterior (2012). O Brasil é um dos maiores produtores, exportadores e importadores de 
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A atual balança comercial da Amazônia é modesta, apesar do crescimento na 

participação nacional de 6% para 7,5%, e continua altamente concentrado em dois 

estados Pará e Amazonas, em 2010, os dois concentravam 92% das exportações, mas já 

chegou ser 97% em 2000, exerce funções cada dia mais importante em suas balanças 

comerciais. Na Amazônia, as exportações em geral cresceram 16,4% entre 2000 e 2010, 

sendo que somente os produtos básicos registraram expansão de 25%, alcançando US$ 

10,3 bilhões, o que representa mais de 68% das exportações totais de 

201010·.(Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior ,2012). 

A opção pela grande empresa operacionalizada por instrumentos de política 

fiscal, monetária e cambial reforça o processo de exclusão socioeconômica de 

populações inteiras que não se inseriu nessa nova fase de inclusão da Amazônia no 

fluxo do comercio Internacional. A produção familiar embora numericamente 

representativa perde espaço econômico na corrida contra o agronegócio. Questões 

fundamentais como a reforma agrária, o acesso à assistência pesquisa, o financiamento 

publico farto e barato que possibilite uma mudança qualitativa desses produtores saiu de 

pauta. Desta forma os espaços e atividades novas que poderiam servir para alterar essa 

estagnação no segmento da agricultura familiar são aproveitados, sobretudo pelos 

complexos do agronegócio inserido neste mercado. 

O resultado é um desempenho desigual entre produção artesanal e a empresarial. 

O desdobramento das duas lógicas é a consolidação na Amazônia de dois territórios 

distintos e excludentes, o primeiro em franca expansão é o território dos monocultivos, 

das commodities e do capital, que se caracteriza pela especialização, homogeneidade, 

trabalho assalariado e a centralidade do mercado externo. O segundo é o território da 

produção de comida, do trabalho familiar, da produção de alimentos e extrativismo, ele 
                                                                                                                                                                          
alimentos do mundo. É o primeiro produtor mundial de açúcar, café e suco de laranja, e também 
o primeiro exportador desses produtos e da soja e carne de frango. Na produção de carnes, óleo 
e farelo de soja e milho, e também na sua exportação, o Brasil está entre o segundo e o quarto 
lugar. Embora possa parecer estranho, o Brasil também é um grande importador agrícola e de 
forma crescente. (Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (2012). 
10 Se se levar em conta as exportações por fator agregado, a participação dos bens 
industrializados recuou de 55,5% em 2000 para 27% em 2010, enquanto os produtos básicos 
(essencialmente commodities vegetais e minerais) registraram aumento de participação, saindo 
de 44,5% para 73%. Trata-se de fator preocupante, pois houve de certa forma uma concentração 
das exportações desse estado na Amazônia, saindo de 73,5% em 2000 para 84,9% em 2010, 
sobretudo devido ao elevado crescimento dos produtos básicos ( saltou de 1,1 bilhão para 9,3 
bilhão. (Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (2012). 
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está encolhendo e se baseia na diversidade de atividades, na diferenciação de seus 

atores, sem benesses fiscais ou financeiras e na sua heterogeneidade.  

 

 

3 A EXPANSÃO DO INVESTIMENTO E O PERFIL PRODUTIVO REGIONAL  

 

Grosso modo o motor da formação da renda nacional e, portanto do crescimento 

econômico é o gasto realizado pelos capitalistas e pelo governo. Esse gasto pode ser de 

consumo e de investimento. São eles que incrementam o crescimento econômico de 

uma economia. Os gastos de consumo são factíveis de mensuração e previsível porque 

guarda uma relação com a renda disponível, enquanto os gastos com investimento é 

instável e flutuante, pois pressupõe critérios econômicos e não econômicos inclusive 

psicológicos na sua avaliação. Como o investimento segundo Keynes (1987) é a 

variável que importa na dinâmica capitalista e que possibilita o aumento da capacidade 

produtiva a decisão de realizá-lo é a chave do crescimento econômico. Historicamente 

nas economias maduras esse papel de bancar o investimento e, portanto ser o agente do 

desenvolvimento econômico coube ao mercado, mas economias retardatárias como a 

brasileira, é o Estado que assume esse papel. 

Neste sentido as decisões de investimentos tomadas pelo mercado e o governo 

ao longo das ultimas duas décadas, configurou no Brasil um perfil particularizado da 

estrutura produtiva onde os segmentos articulados as commodities e a infraestruturas 

ganham visibilidades e dão a dinâmica da economia. É a atuação do estado através da 

política econômica com seus variados instrumentos que define em ultima instancia o 

modelo ou padrão de desenvolvimento a adotar que grupos cooptar e atividade a 

priorizar e que fim se quer atingir.  

Na Amazônia o Estado ao priorizar segmentos oligopolizados em detrimento de 

outros segmentos formatou esse perfil oligopolizado atual da estrutura produtiva 

regional que se caracteriza pela dualidade, um número reduzido de grandes empresas 

dominando os setores estratégico-lucrativos versus um universo de pequenos e médios 

de empreendimentos em áreas concorrenciais e pela exclusão que o acompanha. Este 

perfil reforçou um processo de concentração e de desigualdade intrarregional, onde duas 

economias, a do Pará é do Amazonas centralizam praticamente tudo sob todos os 



Atas  Proceedings    |    2711

 Grandes Projetos na Amazônia Brasileira e em Moçambique: Consequências econômicas e socioespaciais  P15 

11 
 

aspectos, do econômico ao ambiental. Conforme mostra os dados das contas regionais, 

esse crescimento tende a reforçar ainda as desigualdades socioespaciais já presente no 

passado, mas agora intensificado pelo formato que assume o crescimento econômico.. 

A participação regional no PIB brasileiro subiu de 3,8% em 1985, para 5,3% em 

2010. Tomando-se como referência a década de 1990 e a atual, percebe-se que na 

primeira, o incremento anual foi de 4,8%%, e de 5,9% entre 2000 e 2010. Entre 1991 e 

2010 a taxa de crescimento anual foi de 5,2%, ou seja, todas acima da brasileira e de 

outras regiões, à exceção do Centro-Oeste, que tem assinalado melhor desempenho. Os 

estados que mais cresceram em igual período foram o Amazonas e o Amapá nos anos 

1990, e Rondônia, Amazonas, Amapá e Tocantins na primeira década do presente 

século. A economia do Pará foi a que menos cresceu nos dois citados períodos (3% e 

5,2% respectivamente), apesar de hoje ser a economia mais importante da Amazônia, e 

receptadora dos maiores projetos de investimentos regionais.( Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. ,2012). 

Se houve esse avanço positivo do PIB regional na economia brasileira, 

setorialmente se percebe que a posição relativa do PIB setorial na Amazônia teve 

pequena alteração, o que pode ser visto tanto na série histórica antiga das Contas 

Regionais (1985 a 2005), quanto na recente, de 2002 a 2010 (ver Tabela 1). 

Tabela 1 Participação no valor adicionado bruto a preços básicos (%), por atividade. 

Série antiga (1985 = 100); e Série nova (2002 = 100)  

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2012). 

A agricultura varia de 16,4% em 1985 (em média) para 11,3% em 2010; a 

indústria varia de 31,8% para 23,2%; e os serviços saíram de 53,8% para 65,5% no 

mesmo período. Na série nova, a variação também não foi significativa. Com efeito, a 

agricultura, que em 2005 detinha 12,5%, em 2010 fica em 11,3% desse valor adicionado 

bruto. No mesmo período, a indústria ganha 1,4 ponto percentual, saindo de 21,8% para 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Agropecuária 

 

16,0 11,6 10,0 7,6 12,5 11,3 
Indústria 31,1 23,7 27,0 29,5 21,8 23,2 

Indústria extrativa 10,8 3,5 3,2 5,4 1,7 4,0 
Indústria de transformação 11,3 11,9 11,8 11,3 10,2 8,8 

Serviços 53,1 64,4 62,3 63,0 65,7 65,5 

Atividades econômicas Série antiga 1985=100 Série nova 2002=100 
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23,2%; enquanto os serviços quase não mudam, saindo de 65,7% para 65,5%% 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012)  

Seja no plano macro ou setorial, a economia da Amazônia cresceu (5,5%) mais 

do que a economia brasileira (3,9%) no período analisado (2002/2010) 11·. O que 

explica esse crescimento da indústria regional é a espetacular expansão da indústria 

extrativa, em 21,9%. Nesse ramo se encontram os grandes projetos, diga-se de 

passagem, liderado pelo Pará, o que decorreu do boom das commodities traduzido na 

balança comercial da região. 

Pelo que foi visto anteriormente, são poucas as atividades de peso que nestes 

últimos anos têm avançado em termos de novos investimentos que se traduzam em 

aumento da capacidade produtiva. Isso se deve em parte ao cenário econômico pós-crise 

de 2008, que, ao afetar o crescimento da economia mundial, acaba por repercutir 

internamente na economia, principalmente em atividades que antes tinham no 

crescimento da demanda externa seu pilar de sustentação. Assim, a crise americana, ao 

diminuir o ritmo de crescimento das demais economias, inclusive da China, forçou uma 

reorganização interna e uma mudança de estratégia que contemplasse esse novo cenário. 

A estratégia dos investimentos estatais do PAC é rebaixar custos de implantação ao 

capital e assim induzir a recepção de novos investimentos privados aos setores de 

exportação e de infraestrutura de forma alterar o perfil da economia regional baseado 

em enclaves  

Em termos gerais, o montante de investimentos privados incorporado sob a 

forma de expansão da capacidade produtiva,isto é, de instalação de novas plantas 

(empresas) na Amazônia foram modestos , seletivos e direcionados a ampliação de 

plantas já existentes ou a instalação de outras voltadas as exportações e/ou logísticas 

onde sobressaem os complexos do agronegócio da soja ,celulose,bicombustível e 

minero/metalúrgicos (cimento,ferro-gusa ).As fontes de financiamentos são diversas, 

mas o ator principal que banca o investimento de longo prazo foi/é o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social , mas há também fontes privadas de bancos e 

fundos de investimentos.Desta forma uma vez concluídas as mega hidroelétricas em 

andamento  na região que tem efeitos de encadeamento muitos mais captados fora da 

                                                           
11Chama atenção o vigor da taxa de crescimento do setor industrial (7,7%) e o pouco dinamismo 
da agricultura (2,7%.). No Brasil, essas taxas foram de 1,1% e 4,4%, respectivamente 
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região ,a economia local deverá continuara a encolher na área de manufatura e da 

agropecuária em geral apesar da expansão dos monocultivos  em andamento,dado o 

perfil que prevalece  nas novas  e antigas atividades  que é a enclaves.A Amazônia é 

apenas um espaço de produção e exportação de  commodities, gerador de riqueza que é 

apropriada em outros locais. 

 

 

4 GRANDES EMPRESAS E PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÃO.  

 

O avanço do capital, seja qual for à atividade ou localização onde esteja, gera 

desigualdade socioespacial e constitui elemento de expropriação e de (re)organização do 

território onde se estabelece. Por sua vez, o grau dessa diferenciação está associado à 

dimensão física desse capital, à característica do processo produtivo (se intensivo ou 

não de capital e trabalho), ao tipo de mercado em que se insere e ao grau de organização 

dessa sociedade. As experiências históricas de vários locais da Amazônia apontam nessa 

direção, de geração de falsas expectativas a economia local e poderiam servir de alerta 

para os novos megaprojetos em implantação pelo Programa de Aceleração mento  e pela 

iniciativa privada. Dezenas de municípios, grandes, médios e pequenos, em toda a 

Amazônia, ao longo das últimas três décadas, se confrontaram com essa situação12. O 

denominador comum em todos eles foi a presença de grandes investimentos estatais e 

privados, que supostamente ocasionariam nos municípios e respectivos entornos os 

famosos efeitos encadeadores para frente para trás criando uma dinâmica para essa 

economia local proporcionando assim o desenvolvimento economico de toda área 

(Mesquita, 2014). 

Seguramente, os grandes projetos de investimentos, públicos e privados, antigos 

ou atuais do porte de empreendimentos como o projeto Jari (AP/PA), Albrás (PA), 

Alumar (MA), Viema, em Açailândia (MA), Suzano, em Imperatriz (MA), complexo da 

Cargill em Santarém, só para citar alguns exemplos, criam uma expectativas tão grande 

que afetam a todos direto e indiretamente envolvido, mas sobretudos em áreas 

                                                           
12 Como, por exemplo, São Luís, Santa Inês, Açailândia, Imperatriz, (no Maranhão) ; Carajás, 
Marabá,  Tucuruí, Paraupebas, Paragominas, Santarém, Curiópolis, Barcarena e Belém (no 
Pará); Macapá e Jarí no Amapá; Palmas (TO), Manaus(AM), Porto Velho(RO) e Rio 
Branco(AC). 
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desestruturadas em recebê-los. As questões das demandas coletivas de bens e serviços 

nestes locais servem de exemplo. Como a oferta desses serviços são limitadas o 

crescimento repentino da demanda ocasionada um colapso da oferta que só tende a 

aumentar  em função das expectativas esperadas  por todos . 

Em muitos municípios, só o anuncio da implantação de um investimento dessa 

monta é suficiente para (des)-estruturar o mercado de trabalho, de terra e a estrutura 

produtiva local, e, consequentemente, criar e/ou ampliar um quadro de demanda, não só 

por serviços básicos, já carente, em função da demanda reprimida há décadas, como 

outros conjunturais, como a especulação imobiliária, aluguéis, desabastecimento de 

bens e serviços, que se traduzem em mais inflação e afetam a todos 

Quanto menor a dimensão da economia frente aos investimentos previstos e/ou 

realizados, maiores os efeitos. São Luís, com o projeto Alumar, e Marabá (PA), com os 

investimentos das guseiras e da mina de ferro, são exemplos de um passado recente 

anos oitenta; contemporaneamente podemos citar  as localidades de Rondônia, do Pará e 

do Amazonas onde se localizam as mega-hidroelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo 

Antônio.Estas hoje retratam as conseqüências que um investimento dessa envergadura 

pode ocasionar em termos conjunturais e estruturais em tais municípios e no seu 

entorno. A mídia, pesquisas acadêmicas de universidades regionais e outros estudos 

relatam essas e outras correlações. Mostram, por exemplo, que há uma melhoria (às 

vezes passageira) no âmbito meramente econômico, visto pelo incremento do PIB ou da 

renda per capita em tais localidades, mas outros indicadores sociais e ambientais não 

seguem tendência parecida, e, às vezes, são piores ou semelhantes a outros municípios 

fora da influência de tais projetos. (Mesquita, 2013c ). 

Por outro lado, dependendo do tipo de atividade e da escala em que esses 

projetos atuam outras questões (fora do âmbito urbano), como a ambiental, emergem de 

tal forma, que exigem compensações ambientais complexas, que nem sempre são 

cumpridas e/ou efetivadas. Exemplos clássicos desses problemas são barragens, 

expansão de ferrovias e plantio de maciços florestais que solapam dezenas de milhares 

de hectares e excluem milhares de pequenos produtores, pescadores e grupos indígenas; 

povos e comunidades tradicionais13 

                                                           
13 O decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, em seu art. 3º, inciso I, assim definiu povos e 
comunidades tradicionais: I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
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O processo de desterritorialização, corriqueiro nesses locais, objetos de 

instalação de grandes projetos, assume diferentes feições, sendo a mais usada a retirada 

dos nativos do seu território original, sob a forma de indenização, o seu remanejamento 

para áreas distantes e a proibição de acesso aos bens comuns, antes livres para a 

reprodução desses grupos, como lagos, mangues, campos e florestas. No Maranhão e no 

Pará, essas táticas foram muito utilizadas. A Base Alcântara (em Alcântara), a Alumar e 

a Vale (em São Luís) fizeram isso com o apoio dos municípios e dos governos estaduais 

nos anos 1980 

Dessa forma, só o enfrentamento e o embate político e/ou jurídico têm surtido 

efeito na defesa dos direitos seculares desses povos e comunidades tradicionais e 

pequenos produtores de alimentos que estão na sua rota. Os conflitos contra as grandes 

empresas, como Suzano, Vale, Alumar e Eletronorte constituem uma luta muito 

desigual e permanente, haja vista a lógica capitalista que dirige esse empreendimento e 

a lógica da população impactada. O produto disso é a (des)-organização desse espaço de 

reprodução e a dispersão de grupos sociais ali presentes (Vainer, 2004). 

Embora algumas empresas façam acordo (compressão ambiental ou assumam 

termo de conduta) com as comunidades expropriadas e o Ministério Público, o prejuízo 

dessa atuação ilegítima tem sido um passivo ambiental impagável e não recuperável 

para toda a sociedade, haja vista que uma vez perdida a biodiversidade decorrente dos 

processos de intervenção desses empreendimentos, não há retorno. 

 O desmatamento é apenas um lado dessa questão, e o mais explorado 

midiaticamente, mas a perda (e pirataria) da biodiversidade é seguramente mais 

importante. Inúmeras variáveis estão por trás dessa dinâmica de ordens externa e 

interna, conjunturais e estruturais. Poderia ser feita uma longa lista, sem, no entanto, 

ficar ausentes a abertura e asfaltamento de estradas, duplicação e construção de 

ferrovias e oleodutos, linhas de transmissão de energia, mineração formal e clandestina, 

extração de madeira, a agricultura temporária e permanente e, naturalmente, a pecuária 

extrativa. (Mesquita, 2009). 

                                                                                                                                                                          
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição. 
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Até o final do século passado, a pecuária extensiva foi inegavelmente a grande 

vilã desse processo, embora outros, como a agricultura itinerante e a extração de 

madeira,também tenham contribuído para agravar aquele quadro já caótico de 

então.Mais recentemente, os monocultivos de soja, eucalipto e dendê entram nessa 

farra, assim como a produção clandestina de carvão vegetal para as empresas de gusa 

dos polos de Açailândia e Marabá. (Mesquita, 2009). 

Os avanços do eucalipto e do dendê também são importantes, embora ocupando 

área ainda pequena para a grandeza da Amazônia. Em alguns estados, como o 

Maranhão, Pará e o Amapá, a expansão dessas culturas nos últimos anos, por conta de 

programas lançados e financiados pelo BNDES e pelo Banco do Brasil, tem avançado 

rapidamente, inclusive sobre a agricultura familiar. (Mesquita & Mesquita, 2013a). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais se percebe que a presença de grandes empresas em diferentes 

setores de atividades na Amazônia, impactou sobremaneira esses locais e seu entorno; A 

exportação de commodity tem desempenhado no país função relevante no crescimento 

econômico e geração de divisas, mas para economia regional/local, os impactos nem 

sempre foram positivos, problemas socioambientais, expropriação e a substituição da 

agricultura de alimentos por monoculturas são constantes. Os propulsores dessas 

mudanças foram grandes grupos econômicos que privilegiaram atividades do 

agronegócio e da indústria extrativa por conta do cenário externo favorável a demanda  

dessas atividades. Enfim a presença marcante de grandes projetos no desenvolvimento 

da Amazônia foi e é a opção que o Estado brasileiro acatou e/ou implementou que 

exclui mais do que inclui. Os custos a sociedade local, são incomensuráveis e 

impagáveis; revelados nos precários indicadores socioeconômicos e ambientais 

divulgados pela mídia. 

O atual padrão regional de crescimento, sustentado em grandes 

empreendimentos, isentos de impostos, voltados para o mercado externo, intensivos de 

capital e demandadores e imobilizadores de extensas áreas territoriais, é tremendamente 

excludente, porque cria expectativa que não se viabiliza e aprofunda a exclusão social. 
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Se seus impactos no emprego e renda são mínimos na economia local, nos aspectos 

socioeconômicos são enormes, resultando daí um aprofundamento das diferenciações 

socioespaciais, que o próprio Estado, mentor e financiador desse modelo, não impede, e 

ainda contribui para que esse quadro se agrave, haja vista que ao atender às demandas 

iniciais de infraestrutura para locais específicos desses grandes projetos, deixa outras 

demandas coletivas em aberto em outras regiões. 

Alem disso esse padrão de crescimento levou a uma sojizaçao da agricultura 

brasileira, marcante nos espaços de fronteira agrícola, substantivada na ampliação 

sobretudo da área cultivada e de safras crescentes com as culturas inseridas no mercado 

externo e uma redução nas demais. Tal fenômeno acarretou também mudanças 

significativas no perfil produtivo destas áreas de fronteira agrícola (Amazônia Legal), 

concentrando e centralizando a produção em territórios e aprofundando a 

especialização. A matriz produtiva que tinha como pilar uma agricultura diversificada 

de alimentos (mercado interno), sofre uma alteração, as commodities, soja, milho, 

floresta, cana-de-açúcar, algodão é que lhe dão sustentação. As conseqüências 

socioeconômicas podem ser vistas na concentração da produção (maior especialização), 

da terra (um maior controle do território) e na escala crescente da  área colhida( 

importância maior dos estratos com mais de 1000ha) que acompanha essa agricultura 

empresarial. Essa dinâmica assumida por esse segmento hegemônico constitui num 

fator de bloqueio a produção  de alimentos  e conseqüentemente  na deteriorizaçao da 

segurança alimentar dessa parte excluída  do mercado internacional.Analise anterior e 

os dados do IBGE mostrados nos itens 2 e 3 comprovam essa tendência, que embora 

não seja de agora, tem se acentuado. 
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O Governo lançou recentemente (2015) um projeto de ocupação do Cerrado (700 mil 

hectares), englobando os estados do MATOPIBA (Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia), 

com o objetivo é ampliar As atividades do agronegócio e, portanto as exportações. Pela 

magnitude da proposta (econômica e área de abrangência) e dos impactos esperados em 

termos sociais, econômicos, ambientais e culturais. O atual projeto governamental de 

exploração do Cerrado por grandes grupos empresariais  baseado em incentivos fiscais, 

lembra muito o projeto Grande Carajás da década de 1970/80 voltado ao complexo 

ferro/aluminio da Serra do Carajás,vinculados ao Pará e Maranhão,baseado numa 

economia de enclaves .Como se sabe, o avanço do agronegócio nas ultimas décadas não 

trouxe as mudanças que se esperava em emprego e renda, mas sim um passivo social e 

ambiental a nefasto a toda sociedade.A expansão do agronegócio nos moldes atuais( 

predatório de recursos naturais),onde a agregação de valores e arrecadação de impostos 

na cadeia produtiva é insignificante deve aprofundar ainda mais o cenário desfavorável 

aos milhares de pequenos produtores na questão do acesso e do uso da terra e 

consequentemente na sua reprodução.A comunicação se propõe a analisar as 

consequências que advirão do programa lançado na (re)definição do uso e controle da 

terra e consequentemente no perfil produtivo das principais microrregiões impactadas, 

em particular sobre a agricultura familiar.O avanço da soja, pecuária e eucalipto nestas 

áreas com apoio de políticas governamentais incorporou milhões de hectares(mais de 

cinco), mas também excluiu milhares de pequenos produtores (mais de quinhentos mil), 

substituiu a produção local diversificada por monocultivos/commodities, privatizou e 

concentrou ainda mais a terra e gerou empregos e impostos de forma insatisfatório. 

Embora esse processo já esteja presente em 1970 e 1980 com a pecuária, a presença de 

grandes investimentos controlados por fundos e cartéis nas ultimas décadas potencializa 
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o grau de expropriação deste local, demonstrados nas taxas de desmatamentos e na 

insegurança alimentar ali presente Para a consecução deste objetivo, se utiliza de dados 

secundários (IBGE) da literatura pertinente e de viagens exploratórias aos locais de 

expansão desta agricultura capitalista nos quatros estados.  

Palavras-chaves – Novo Carajás, Matopiba, Uso e controle da terra,Economia 
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Milton Rondó Filho/ Ministério das Relações Exteriores, Brasil 

 

 

RESUMO 

 

O governo do Brasil, em parceria com o Reino Unido, a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura, o Programa Mundial de Alimentos e governos 

locais, vem desenvolvendo um programa de produção de alimentos junto a agricultores 

familiares em cinco países africanos. Esse programa intitula-se “Purchase from Africans 

for Africa”, mais conhecido pela sigla “PAA África”, expressando sua inspiração na 

experiência brasileira do Programa de Aquisição de Alimentos, através do qual o 

governo compra os alimentos diretamente dos agricultores familiares e os utiliza nas 

ações de combate à fome, no contexto das políticas de segurança alimentar. Este 

trabalho discute a proposição e a contribuição do governo brasileiro para a 

implementação de políticas públicas de combate à fome a partir da iniciativa “Diálogo 

Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”, 

porém, focalizando-se a caso de Moçambique, por ser um país onde se percebem fortes 

semelhanças com o Brasil, a exemplo da atuação da companhia mineradora Vale e da 

existência de projetos de expansão do agronegócio. 

 

Palavras-chave: Segurança alimentar; Políticas públicas; Agricultura familiar; 

Agronegócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2724    |    ESADR 2016

ABSTRACT 

The government of Brazil, in partnership with the UK, the Food and Agriculture 

Organization, the World Food Programme and local governments, has developed a food 

production program with farmers in five African countries (Senegal, Niger, Ethiopia, 

Malawi and Mozambique). This program is entitled "Purchase from Africans for 

Africa", better known by the acronym "PAA Africa", expressing his inspiration in the 

Brazilian experience of the Food Acquisition Program, through which the government 

buys food directly from farmers and uses in hunger relief actions in the context of food 

security policies. This paper discusses the proposal and the contribution of the Brazilian 

government for the implementation of public policies to combat hunger from of the 

"Brazil-Africa Dialogue on Food Safety, Hunger Alleviation and Rural Development", 

however, focusing on the case Mozambique, as a country where there are strong 

similarities with Brazil, like the presence of the mining company Vale and the existence 

of agribusiness expansion projects. 

Keywords: food security; Public policy; Family farming; Agribusiness. 
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The government of Brazil, in partnership with the UK, the Food and Agriculture

Organization, the World Food Programme and local governments, has developed a food 

production program with farmers in five African countries (Senegal, Niger, Ethiopia, 

Malawi and Mozambique). This program is entitled "Purchase from Africans for 

Africa", better known by the acronym "PAA Africa", expressing his inspiration in the

Brazilian experience of the Food Acquisition Program, through which the government 

buys food directly from farmers and uses in hunger relief actions in the context of food

security policies. This paper discusses the proposal and the contribution of the Brazilian

government for the implementation of public policies to combat hunger from of the

"Brazil-Africa Dialogue on Food Safety, Hunger Alleviation and Rural Development",

however, focusing on the case Mozambique, as a country where there are strong

similarities with Brazil, like the presence of the mining company Vale and the existence
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Resumo:  

Embora “empreendedorismo rural” e "empreendedorismo no espaço rural” estejam 
relacionados com a criação e desenvolvimento de empresas em áreas rurais, cada um 
destes tipos de empreendedorismo tem as suas próprias particularidades. Ao passo que o 
“empreendedorismo rural” está embutido no contexto socioeconómico local através do 
uso dos recursos locais, o empreendedorismo em áreas rurais não está, e por isso pode 
ser desenvolvido em qualquer lugar. O primeiro (”empreendedorismo rural”) pode ser 
entendido como a criação de empresas no espaço rural, mas por empreendedores 
também eles rurais. Defendemos que ambos os tipos de empreendedorismo são 
passíveis de desenvolver em áreas rurais. No entanto dever-se-á averiguar primeiro se o 
tipo de ações a desenvolver concorrem para a satisfação das necessidades e contextos 
locais e envolvem, de uma maneira geral, toda a comunidade rural. Devem ganhar força 
as iniciativas que enfatizam um empreendedorismo de âmbito mais social e 
comunitário, nem que para isso algumas dessas iniciativas possam vir a ter tratamento 
equivalente a bens públicos.  
 

Keywords: Rural, empreendedorismo, desenvolvimento rural 

 

 

1. Introdução 
Com as mudanças que gradualmente as áreas rurais se vêm confrontadas, o sucesso e 

futuro do muito destes territórios está indissoluvelmente ligado à capacidade das 

populações rurais locais para inovar e para identificar novas oportunidades de negócios 

que criam empregos, riqueza e melhorem as condições de vida locais. Com efeito, o 

novo paradigma rural da Organização para a Comissão e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), aprovado em 2006, enfatiza a promoção da empresa rural como uma das 

quatro prioridades para o desenvolvimento rural (OECD, 2006). O papel do 

empreendedorismo como um instrumento de crescimento económico e de diversificação 

das zonas rurais é também tido uma componente-chave da estratégia da Europa 2020 da 
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União Europeia (EU), que preconiza um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

(EC, 2010).  

No entanto, grande parte da literatura sobre o empreendedorismo tem um foco urbano, 

sabendo-se muito pouco acerca do empreendedorismo que ocorre no espaço rural, ou 

que tem uma dimensão rural (Pato & Teixeira, 2016). Além disso, existe pouca 

evidência sobre “empresas no espaço rural” e/ ou “empresas rurais”. Esta constatação 

leva-nos a fazer várias questões: 

Os dois conceitos de empreendedorismo e os dois tipos de empreendimentos são 

sinónimos ou realidades distintas? Além disso, os empreendedores rurais têm suas 

próprias características ou eles estão simplesmente localizados no espaço rural? Por 

último, mas não menos importante, quais são as repercussões das empresas rurais ou 

empresas no espaço rural no desenvolvimento dos territórios rurais? Conhecer e 

compreender os significados e as repercussões dos dois tipos de empreendedorismo é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável das regiões rurais não só em Portugal, 

mas um pouco por todo o lado. 

Por forma a dar resposta às questões levantadas, este trabalho apresenta uma revisão da 

literatura sobre as temáticas relacionadas com o empreendedorismo rural e argumenta 

que o “empreendedorismo rural” difere do "empreendedorismo no espaço rural" e é, 

portanto, uma categoria distinta de empreendedorismo com conteúdos e ações muito 

próprias.  

O artigo consiste em seis seções após a introdução. A seção 2 explora o significado do 

rural, enquanto a seção 3 explora o desenvolvimento de estudos sobre 

empreendedorismo rural. O significado e conteúdo do “empreendedorismo rural” e 

“empreendedorismo em áreas rurais” é apresentado e explicados na seção 4, o que nos 

dá o argumento para o desenvolvimento da seção 5 – que tipo de empreendedorismo 

deve ser desenvolvido nas áreas rurais? No final, na seção 6, algumas reflexões finais 

são apresentados, assim como as implicações teóricas e práticas do estudo.  

 

 

2. O conceito de rural  
Para definir e entender o significado de “empreendedorismo rural”, em primeiro lugar é 

necessário clarificar a noção de “rural”. No célebre documento “O futuro do mundo 

rural”, a Comunidade Europeia (1988, p. 15) apresenta uma definição de “rural” que 
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reflete a diversidade e a magnitude das zonas rurais: “ a sociedade rural, como é 

geralmente é entendida na Europa, estende-se por regiões e áreas apresentando uma 

variedade de atividades e paisagens composta por paisagem natural, terras, aldeias, 

pequenas cidades, centros regionais e áreas rurais industrializadas... mas o complexo 

da sociedade rural implica mais do que os limites geográficos. Refere-se a um tecido 

económico e social complexo, composto de uma vasta gama de atividades: agricultura, 

pequenos mercados e empresas, pequenas e médias indústrias, comércio e serviços.  
Na verdade, quando falamos sobre as definições e conceitos do espaço rural, é importante 

reconhecer a heterogeneidade de tais áreas, tanto internacionalmente como dentro do mesmo 

país (Smallbone, 2009). Por essa razão definir o espaço rural não é uma tarefa fácil. O espaço 

rural é um conceito multifacetado, com conotações diferentes, de acordo com o país em 

questão. O trabalho seminal de Lane (1994) sugere, no entanto, que no debate mais 

amplo sobre “ruralidade” dominam três pontos principais: (1) critérios demográficos; 

(2) uso da terra, predominância de atividades agrárias e economia da sociedade rural e 

(3) estruturas sociais “tradicionais”. Esses pontos são discutidos abaixo. 
 

Critérios populacionais  

Na investigação feita acerca do que é o rural, observa-se que uma das medidas mais 

amplamente usadas deriva os critérios de população, nomeadamente tamanho ou 

densidade populacional. Muitas vezes, as regiões rurais têm densidades populacionais 

baixas devido a comunidades populacionais pequenas e espaçadas. No entanto as 

definições nacionais e tipologias de zonas rurais variam enormemente dentro do mesmo 

país e entre países. Muitas vezes, os países utilizam diferentes unidades territoriais para 

definir o que é rural (como freguesias e concelhos), critérios (como densidade 

populacional e tamanho do local) e limiar de população para separar o espaço rural do 

espaço urbano (Copus et al., 2008). Por exemplo, em Portugal, um espaço rural é uma 

freguesia que tem uma densidade populacional inferior a 100 habitantes por km2 (INE, 

2013), ao passo que na Dinamarca o espaço rural é rural quando o município tem menos 

de 50000 habitantes (Freire-Gibb & Nielsen, 2014) e em Espanha as localidades são 

rurais quando têm menos de 1000 pessoas (Camarero et al., 2009).  

Da mesma forma, as tipologias internacionais de ruralidade tendem a ser baseadas em 

critérios de população (tamanho ou densidade) (Copus et al., 2008). Uma das mais 

frequentemente tipologias usadas é a tipologia espacial da OCDE de 1994, usada até 

hoje. Esta tipologia baseada essencialmente na percentagem de pessoas que vive em 
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comunidades rurais ou urbanas, provou ser a mais significativa para explicar as 

diferenças regionais na economia e desempenho do mercado de trabalho (Brezzi et al., 

2011). Por outro lado, esta classificação que, para os países europeus, é amplamente 

consistente com a classificação de Eurostat facilita maior comparabilidade das regiões 

do mesmo nível territorial. A tipologia da OCDE, considera em primeiro lugar uma 

unidade local (por exemplo, o município ou freguesia) como rural se a sua densidade 

populacional for inferior a 150 habitantes/km2. No caso português essa unidade 

territorial local é a freguesia. Posteriormente, de acordo com o nível da população que 

vive em unidades rurais, a tipologia da OCDE distingue três grupos das regiões 

(geralmente NUTS 3): regiões predominantemente rurais (se mais de 50% da população 

da região vive em unidades rurais, com menos de 150 habitantes/km2), intermédias (se 

entre 15% a 50% da população da região vive em unidades locais rurais) e regiões 

predominantemente urbanas (se menos de a 15% da população da região vive em 

unidades locais rurais).  

Uso da terra e economia local  

Para além de se poder considerar como rural uma população de baixa densidade e uma 

comunidade rural de dimensão reduzida, uma comunidade ou região é rural quando está 

rodeada por grandes áreas do espaço aberto, com uma economia regional, 

compreendendo para além das atividade agrícolas, as atividades industriais e os serviços 

(Terluin, 2003). De facto, se durante muitos anos as atividades agrícolas foram o alvo 

dominante de diversas políticas, nomeadamente da União Europeia, as transformações 

ocorridas nas áreas rurais, nomeadamente em consequência do êxodo rural e do declínio 

a vários níveis que entretanto se fez sentir e que afetaram sobretudo as áreas mais 

interiores e periféricas de diversos países, levaram ao incentivo do desenvolvimento de 

muitas outras atividades nesses espaços. Muito embora a atividade agrícola continue a 

ter o papel principal na gestão dos recursos naturais e em muitas regiões rurais continue 

a ser a atividade económica principal (OECD, 2010) para outras regiões rural não é 

sinónimo de agricultura.  

De facto, em prol do desenvolvimento rural, particularmente ao nível das áreas mais 

periféricas e desfavorecidas, a União Europeia tem adotado uma política de fomento de 

novas funções do espaço rural e como tal também de emergência de novas atividades, 

muitas delas em perfeita harmonia e/ou dependentes das atividades agrícolas. 

Especificamente referem-se as atividades relacionadas com o turismo rural e com o 
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agroturismo (atividade passível de desenvolver apenas em explorações agrícolas), com 

o processamento e produção de produtos agrícolas (doces, compotas, azeite, vinho, 

etc.), com a produção de artesanato e artes e ofícios tradicionais (vestuário, olaria, 

cestaria, etc.), com diversos serviços locais (venda de produtos tradicionais) e todo um 

rol de outras atividades locais que poderão ser desenvolvidas.  

Estruturas socias tradicionais 

Apesar da urbanização acelerada do século XX e XIX produzir novas mudanças no 

meio rural (Cano et al., 2013), o que é verdade é que as sociedades rurais continuam 

ainda assim a ser identificadas por certas características sociais e culturais. Como nos 

diz Lane (1994), a retenção de formas tradicionais de pensar e ser é importante na 

retenção do “carácter rural”. Com efeito nestes meios, onde praticamente todos se 

conhecem, vive-se ainda uma cultura de interajuda e “amor ao próximo”, tanto mais se 

se tratarem de comunidades periféricas e mais desfavorecidas. As redes socias informais 

tendencialmente são mais coesas, sendo que é este caráter rural, que combinado com 

recursos rurais pode formar um meio inovador e empreendedor, em que empresas rurais 

podem aparecer e prosperar (Stathopoulou et al., 2004).  

 

 

3. Os estudos acerca do empreendedorismo rural – uma visão geral 
Os estudos relacionados com o empreendedorismo rural começaram a ter um lugar na 

literatura (embora ainda de forma incipiente) na década de oitenta (Pato & Teixeira, 

2016). Isto pode ser devido ao interesse sobre a temática do empreendedorismo em 

geral, mas também devido à emergência e visibilidades cada vez maior dos problemas 

das zonas rurais que se evidenciaram a partir desta altura. Com efeito, uma maior 

consciência que o empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento rural e 

revitalização pode explicar essa crescente atenção (Gladwin et al., 1989; Vaillant & 

Lafuente, 2007). Deve ser lembrado que na célebre comunicação “O futuro do mundo 

rural” da CE que aludimos anteriormente ocorreu ainda na década de oitenta, 

destacando-se já na altura os problemas (alguns dramáticos) que ocorriam nas áreas 

rurais e o papel de pequenas empresas no desenvolvimento dos meios rurais. Também 

em outros países onde os problemas das áreas rurais começavam a ser evidentes, o papel 

do empreendedorismo foi com alguma frequência destacado. Parece com efeito haver 
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desde aquela altura “um interesse crescente no potencial dos empresários rurais para 

iniciar novos negócios e gerar atividade económica” (Gladwin et al., 1989, p. 1305).  

De qualquer maneira, antes de 2000 o interesse com as questões relativas ao 

“empreendedorismo rural” era reduzido. Digamos que o grande “salto” pela temática do 

“empreendedorismo rural” cresceu no último milénio, em particular nos últimos anos 

(Pato & Teixeira, 2016). Cada vez mais instituições e indivíduos, observam o 

empreendedorismo como um meio de desenvolvimento rural: as instituições de 

desenvolvimento local observam o empreendedorismo rural como um enorme potencial 

de emprego; os políticos vêem-no como uma estratégia-chave para evitar o êxodo rural 

e os agricultores e a população local observam-no como um instrumento de rendimento 

e ganhos suplementares (Petrin e Gannon, 1997).  

Não obstante todo este interesse, em particular nos últimos anos, os estudos sobre 

empreendedorismo rural ainda estão sub-representadas na literatura sobre 

empreendedorismo, sendo o corpo teórico da disciplina ainda incipiente (Pato & 

Teixeira, 2016). Por outro lado, o “empreendedorismo rural” é apenas uma área de 

estudo residual e secundária de investigação (McElwee & Smith, 2014). Por outro lado 

ainda, muitos exemplos de empreendedorismo rural encontrados na literatura não são 

puros exemplos deste tipo de empreendedorismo, mas exemplos de empreendedorismo 

e empresas no espaço rural. Em Portugal, por exemplo, existem poucos estudos sobre 

empreendedorismo rural e empreendedores rurais e pouco sabemos acerca das suas 

repercussões nas comunidades rurais.  

 

 

4. Empreendedorismo rural ou empreendedorismo no espaço rural? 

Explorando os conceitos 
Um dos primeiros estudos que fez referência ao empreendedorismo rural foi o de 

Wortman Jr. (1990). Neste trabalho, o empreendedorismo rural é definido como a 

“criação de uma nova organização que introduz um novo produto, serve ou cria um 

novo mercado ou utiliza uma nova tecnologia num ambiente rural” (Wortman Jr., 1990, 

p. 330). Este conceito segue o conceito de inovação apresentado por Schumpeter 

(1934), mas adicione uma nova variável – o espaço rural. No entanto, Wortman, Jr. não 

vai muito mais longe em termos do conceito e do seu significado. Na mesma linha de 

pensamento, recentemente outros autores associaram o empreendedorismo rural à 
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criação de empresas em áreas rurais e/ ou ao desenvolvimento destas empresas (Dinis, 

2006; Vaillant & Lafuente, 2007). Tal como anteriormente, nenhuma ou pouca ênfase  é 

dada ao tipo e funções dessas novas empresas criadas no espaço rural e aos agentes que 

as criam.  

Acontece porém que nas áreas rurais podemos identificar uma multiplicidade de 

processos empresariais: alguns deles são específicos do meio rural e estão dependentes 

dessa determinada localidade (rural), ao passo que outros aparecem em mais do que um 

contexto e portanto podem estar localizados em qualquer lugar (rural ou urbano). Além 

disso, a influência do caráter rural nos processos empresariais varia consideravelmente: 

ou seja, enquanto alguns processos empresariais são distintivamente rurais, outros 

simplesmente ocorrerem mais ou menos por acaso na zona rural (EC, 2003).  

Assim parece claro afirmar que muito embora o “empreendedorismo rural” e o 

“empreendedorismo em áreas rurais” estejam relacionados com a criação e 

desenvolvimento de empresas em áreas rurais, os dois conceitos referem-se a processos 

distintos de empreendedorismo. Com efeito, o grau de enraizamento local de cada um 

dos processos de empreendedorismo (empreendedorismo rural e empreendedorismo em 

áreas rurais) varia significativamente, com implicações claras nas estratégias das 

empresas e resultados para a localidade. Isto é, enquanto que o “empreendedorismo 

rural” considera que as motivações e comportamentos dos empreendedores rurais são 

diferentes em relação aos empreendedores urbanos (Stathopoulou et al., 2004), já que os 

primeiros estão “enraizados” no espaço local rural, o “empreendedorismo em áreas 

rurais”, não faz essa distinção (Baumgartner et al., 2013). Este último entendimento 

separa a comumente usada operacionalização do empreendedorismo como a atividade 

empreendedora total que se realiza no rural, adotada por exemplo no trabalho de 

Bergmann e Baumgartner (2010), de outras formas de empreendedorismo que se focam 

no uso dos recursos locais pelos locais, adotada por exemplo por Dinis (2006).  

O significado destes conceitos, “empreendedorismo no espaço rural” e 

“empreendedorismo rural” e as suas particularidades serão discutidos com mais detalhe 

de seguida.  

 

4.1 Empreendedorismo no espaço rural 

O significado 

O “empreendedorismo no espaço rural” é definido aqui como todas aquelas atividades 

empresariais que se envolvem com a sua localização como um espaço para lucro 
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(Korsgaard et al., 2015). Como afirmam os autores citados, o espaço em determinada 

área rural é observado como tendo vantagens para o negócio ou para o empreendedor, 

mas os resultados desse mesmo negócio não estão relacionadas com o bem-estar geral 

da sociedade rural. Esses empreendedores, portanto, têm menos envolvimento com a 

localidade e estão escassamente enraizados na sociedade rural. Excetuando-se razões 

económicas, por exemplo a disponibilidade de terra ou mão-de-obra local a preços mais 

reduzidos, pouca ênfase é dada à utilização dos recursos locais (Korsgaard et al., 2015). 

Por extensão, o “empreendedorismo no espaço rural” gera principalmente benefícios 

para os proprietários da empresa, independentemente da sua origem, e não como se 

disse, para a sociedade rural “como um todo”.  

Um pouco por todo o lado muitos exemplos deste tipo de empreendedorismo podem ser 

dados. Por exemplo, no que se refere ao turismo rural, “um turismo aparentemente 

rural”, nem todas as unidades de turismo que têm lugar nas zonas rurais, são 

estritamente rurais (Lane, 1994). Essas unidades podem ter características urbanas e 

estar apenas localizadas no espaço rural. Muitos chamados aldeamentos turísticos ou 

hotéis rurais são, sem dúvida deste tipo. Digamos que aqui o espaço rural é utilizado em 

benefício de uma dada atividade, neste caso do turismo.  

Mesmo na atividade agrícola, uma atividade em princípio dependente da terra, muitas 

formas de produção, têm atualmente um caráter bem mais industrial e menos ligações à 

terra e ao espaço. A produção hidropónica com características de produção em larga 

escala e produção padronizada, é a este respeito, também um bom exemplo.  
 

As razões 

O empresário escolheu localizar a empresa onde, em princípio, tirará mais proveitos e 

benefícios na sua localização. Muitas vezes estes estão relacionados com estratégias de 

minimização de custos (custos de transporte e custos do trabalho) e consequentemente 

maximização de lucro. No caso da mão-de-obra local, por exemplo, embora 

normalmente esta seja menos instruída e qualificada em termos de estudos formais 

(Fearne et al., 2013), pode ter outro tipo de atributos, como o “conhecimento tácito”, 

baseado em “aprender-fazendo” durante gerações (Esparcia, 2014). Outros fatores 

incluem a maior disponibilidade e preços mais reduzidos de recursos como a terra e 

mesmo a mão-de-obra local e subsídios e programas do governo. Na verdade, há uma 

diversidade e estrutura de programas e políticas que, estão preocupados com o estímulo 

e apoio a vários tipos de empresas rurais. Alguns destes são especificamente orientadas 
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para “empresas rurais”, enquanto outros são programas nacionais que incluem empresas 

nas áreas rurais. 

Por exemplo, os sucessivos programas de desenvolvimento rural da União Europeia 

PRODER e PDR 2020 – têm procurado incentivar a criação de empresas em áreas rurais 

e também promover uma cultura de empreendedorismo nessas áreas. As ajudas à 

instalação de diferentes empresas incluem geralmente subsídios a “fundo perdido”, com 

possibilidade de diferentes taxas de comparticipação, conforme as situações.  

Ao mesmo tempo, um pouco por todo o lado, muitos municípios, particularmente em 

Portugal, têm programas de apoio para a criação de empresas em áreas rurais. 

Menciona-se a este respeito o programa “Novos Povoadores” que desde alguns anos a 

esta parte, tem estimulado famílias metropolitanas a criarem os seus negócios e fixaram-

se em espaços rurais de baixa densidade. 

Uma outra razão que parece atrair potenciais empreendedores para áreas rurais, está 

relacionada com os motivos ditos de “estilo de vida”. O “rural idílico” e a fuga ao stress 

das grandes cidades são, sem dúvida, motivos que atraem certas pessoas para as áreas 

rurais. Lafuente et al., por exemplo, (2010) estudaram a razão de alguns empresários 

terem optado por estabelecer o seu negócio, particularmente knowledge-intensive 

services activities (KISA) numa localização rural versus urbana. Os resultados deste 

estudo indicam que fatores de motivação pessoal, tais como os motivos pessoais dos 

empreendedores e a procura de qualidade de vida atraíram-nos para as áreas rurais. Da 

mesma forma, no negócio do turismo rural, muitos empresários são atraídos para as 

áreas rurais para instalar seus negócios, mas também para viver aqui (Pato, 2012; 

Cunha, 2016). Ou seja, a escolha por uma localização rural para a instalação do negócio 

pode ser devida à opção por um estilo de vida diferente e mais tranquilo e não se refletir 

propriamente nas atividades da empresa, que pode ter características mais urbanas 

(Korsgaard et al., 2015). As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) e, 

particularmente as redes sociais tem permitido facilmente estabelecer um vínculo com o 

mundo urbano, mas ao mesmo tempo também desfrutar das amenidades do mundo 

rural. Não se pode todavia ignorar que, no universo das novas empresas localizadas em 

áreas rurais, muitas delas são geridas por alguém, que não propriamente o seu 

proprietário. Este vive geralmente nas grandes metrópoles, deslocando-se apenas 

pontualmente ao espaço rural de férias, porque aí têm um negócio e até uma casa de 

campo. 
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As repercussões na região  

Em todos os casos mencionados, o empreendimento está incidentalmente localizado no 

espaço rural (EC, 2003), sendo essa localização vista como um espaço de vantagens e 

ganhos (Korsgaard et al., 2015). Isto é, o espaço e seus componentes são vistos como 

recursos para o desenvolvimento da atividade empresarial. Isto não significa que estas 

atividades empresariais não tenham algumas repercussões positivas na localidade rural, 

porque em princípio, algum tipo de atividade empresarial é “melhor do que nada” 

(Moreira, 2010), mas isto não é o desígnio principal do empreendedor e respetiva 

empresa.  

Desde logo, a criação de novas empresas contribuem para o desenvolvimento regional, 

pelos efeitos diretos na criação de empregos, mas também de forma indireta pela 

melhoria da competitividade e concorrência das regiões (Fritsch & Mueller, 2004; 

Trettin & Welter, 2011). Contudo, se não forem tomadas as devidas precauções, a 

criação de novas empresas no espaço rural pode envolver uma série de riscos e 

problemas. Esses problemas estão relacionados com a adulteração e perda de identidade 

da base produtiva da região, a poluição, o abandono dos recursos locais e alguma perda 

de poder da comunidade local, que passa a ser controlada por outros. Por exemplo, no 

caso do turismo rural, vários estudos têm advertido para as consequências negativas da 

atividade. Estes podem ser socioeconómicos (por exemplo o fato dos empresas 

turísticas beneficiarem apenas um pequeno número de residentes locais), socioculturais 

(exploração e alteração de tradições e costumes locais) e até mesmo ambientais 

(poluição e outros danos ambientais) (Akis et al., 1996; Pato, 2012). Os impactos da 

criação de novas empresas podem ainda ser negativos em regiões rurais com escassez 

de recursos relevantes e um sistema de inovação ineficiente (Fritsch, 2008). Mais ainda, 

é preciso não esquecer que muitas empresas localizados no espaço rural só permanecem 

nesse local, enquanto as condições contratuais evitarem deslocalizações ou enquanto os 

custos de produção forem mais vantajosos nessas áreas (Moreira, 2011). Esta situação 

tem aliás sido alvo de frequentes polémicas por parte da comunicação social, já que 

quando situações destas se passam em territórios rurais e deprimidos, tendem a agravar 

ainda mais os problemas socioeconómicos dessas regiões. 
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4.2 Empreendedorismo rural 

O significado 

“Empreendedorismo rural”, conforme é definido aqui, envolve-se com o meio rural por 

questões que não tem a ver só com vantagens e rendimento, mas como um local com 

significado e vida social (Korsgaard et al., 2015). Este entendimento pressupõe que o 

espaço rural tem uma dinâmica e uma vida própria para o empreendedor. Digamos que, o 

“empreendedorismo rural” é a criação de empresas no espaço rural, mas por, 

empreendedores que pertencem ao local. Um empreendedor rural é alguém que vive num 

ambiente rural (Stathopoulou et al., 2004), que está integrado na comunidade local, e é 

muito influenciado pelas redes sociais locais e características sociais de determinada 

localidade rural (Akgün et al., 2010). Isto, por sua vez, sublinha a importância do 

enraizamento local. Vários estudos (e.g. Kalantaridis & Bika, 2006; Bosworth & Farrell, 

2011; Wang & Altinay, 2012) mostram que os empreendedores rurais tendem a estar 

integrados no ambiente rural local, aumentando também por essa via a probabilidade de 

sucesso dos seus negócios (Dahl & Sorenson, 2012). O “empreendedorismo rural” 

implica assim o uso de recursos locais de uma forma que se cria valor não apenas para o 

empreendedor, mas também para o espaço rural (Korsgaard et al., 2015).  

Uma empresa rural, portanto, é um empreendimento cuja localização primária é não só 

rural, mas que tem além disso características peculiares. Especificamente uma empresa 

rural deve empregar pessoas do local, ou dentro de uma determinada área circundante e 

contribuir para o desenvolvimento da área, por exemplo, através da criação de valor 

acrescentado (VAB) (McElwee & Smith, 2014). Por questões metodológicas poder-se-ia 

sugerir que uma empresa rural emprega pessoas locais, usa recursos locais, gera riqueza 

para o meio rural (Henry & McElwee, 2014) e vende um produto (bem ou serviço) com 

um “carácter rural”, seja ele um produto da terra, um peça de artesanato, uma atividade 

turística, etc. (Bosworth, 2012). Estas características são visíveis na figura 1.  

 
Figura 1 – As características de uma empresa rural 

Fonte:  Adaptado de McElwee & Smith, 2014 
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Essas evidências reforçam o conceito de “desenvolvimento endógeno” ou 

“desenvolvimento a partir de baixo”, em que a questão fundamental no 

desenvolvimento regional é já não a capacidade da região para atrair empresas 

estrangeiras, mas sua capacidade de gerar internamente as condições de revitalização e 

fortalecimento de sua própria base económico-social (Dinis, 2006).  

Um pouco por todo o lado, muitos exemplos deste tipo de empreendedorismo, podem 

ser dados. Por exemplo, em Portugal, graças ao Instituto Internacional para Assuntos 

culturais (ICA), as pessoas de uma das áreas mais periféricas do Portugal – região de 

Montemuro – foram estimulados a desenvolver iniciativas rurais empreendedoras e 

inovadoras, tirando proveito dos recursos endógenos, conhecimentos tradicionais e 

apoio da comunidade. O esforço desta organização internacional levou ao aparecimento 

de várias cooperativas de artesãos, uma empresa produtora de produtos biológicos e ao 

aparecimento de uma companhia de teatro,  com um impacto sustentável no desenvolvimento da 

região. 
 

As razões  

Um dos primeiros motivos para estabelecer uma empresa (num espaço rural ou urbano) 

está relacionado com “ganhar dinheiro” para sustentar as famílias. No caso de algumas 

pessoas que nasceram e vivem num determinado espaço rural, esta razão concorre com 

outras – o apego à terra e às origens. 

Paisagem e natureza, de forma geral, são apontadas como razões pelas quais os nativos 

do espaço rural aí quererem viver e trabalhar (Bosworth, 2012). Tal como no caso do 

“empreendedorismo em áreas rurais”, os motivos “estilo de vida” são também 

importantes no caso dos nativos rurais. Com efeito, muitas pessoas estão menos 

preocupadas com resultados económicos, estando mais preocupadas com a realização de 

aspirações pessoais ou sociais. O sentido de servir a comunidade e a lealdade para com 

ela, é igualmente importante para determinadas pessoas (Bosworth, 2012). Em algumas 

situações acresce ainda a vontade de educar os filhos na terra onde nasceram.  

Como se disse antes, as iniciativas empreendedoras da região de Montemuro, são disso 

um bom exemplo. Com efeito, graças ao estímulo inicial do ICA muitas pessoas da 

região decidiram criar na terra os seus próprios negócios e não abandonaram as aldeias 

que as viu nascer. Campo Benfeito é a este respeito uma aldeia que tem das iniciativas 

empreendedoras mais dinâmicas da região e conhecidas quer nacional, quer 

internacionalmente.  
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As repercussões na região 

Apesar das empresas rurais não crescerem de uma forma tão rápida como as empresas 

localizadas em áreas urbanas (Bosworth, 2012), apresentam mesmo assim vantagens 

significativas. Em primeiro lugar, detém o potencial para uma otimização da utilização 

dos recursos locais próprios da comunidade rural (Stathopoulou et al., 2004; Kitchen & 

Marsden, 2009; Korsgaard et al., 2015). Este é o caso de muitos empresários que tentam 

preservar e revitalizar as formas tradicionais e ancestrais de produção: artesanato, 

produtos agrícolas, serviços rurais, produtos agroalimentares, entre outros. Sobre os 

últimos produtos, a União Europeia tem aliás três designações com vista à proteção da 

qualidade de produtos agrícolas e agroalimentares oriundos de determinado território 

rural: produtos de “denominação de origem protegida” (DOP), “indicação geográfica 

protegida” (IGP) e “especialidade tradicional garantida” (ETG). 

Adicionalmente, numa altura em que se dá uma atenção crescente às estratégias 

endógenas e sustentáveis de desenvolvimento (Dinis, 2006), a oportunidade de 

promover o desenvolvimento com base nos recursos endógenos (história, tradições, 

cultura, recursos materiais) irá promover a identidade do território. Os referidos 

produtos tradicionais são disso um bom exemplo: Queijo Serra da Estrela, Maça Bravo 

de Esmolfe, Vitela de Lafões, entre outros. 

Por último, mas não menos importante, todas estas iniciativas empresariais locais 

criarão novas oportunidades de emprego a nível local, tendo também um reflexo ao 

nível das condições de vida locais e um impacto considerável na atenuação do êxodo 

rural e na preservação da cultura e património de uma região.  

 

 

5. Que tipo de empreendedorismo deve ser desenvolvido nas áreas 

rurais? 
Enquanto o “empreendedorismo rural” está embutido no contexto socioeconómico local 

através do uso dos recursos locais, o “empreendedorismo no espaço rural” não está. 

Efetivamente o “empreendedorismo rural” faz uso dos recursos locais de uma maneira 

que se acrescenta valor ao mesmo e se contribui para a promoção da identidade da 

região. Neste sentido, o foco na mera multiplicação de negócios individuais, muitas 

vezes desligados do território, embora possa ter algumas repercussões positivas, já que 

para uma região rural ter mais negócios e um maior número de pessoas empregadas é 
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em princípio, “melhor que nada”, parece particularmente desajustada às características 

das áreas rurais (Moreira, 2011; Korsgaard et al., 2015), sobretudo das mais periféricas 

e desfavorecidas. E isto por manifesta incapacidade dos seus promotores, conseguirem 

por si só, dinamizar a economia local como um todo, e particularmente, de garantir o 

desenvolvimento de negócios necessários para essas áreas (Moreira, 2011). Como se 

disse antes, conforme Moreira (2011) também se duvida da eficácia e sustentabilidade 

de grandes empresas para áreas rurais enquanto forma de desenvolvimento 

generalizada. Grandes empresas, algumas das quais internacionais, só aí se mantem 

enquanto as condições contratuais ou as relações de custo-benefício impedirem 

deslocalizações.  

Acresce ainda que algumas das repercussões do desenvolvimento dessas empresas 

nesses territórios, podem ter contornos negativos. Refira-se os recentes escândalos com 

empresas sediadas em áreas rurais junto da bacia do rio Tejo em Portugal, responsáveis 

por problemas de poluição graves no rio Tejo.  

Assim o que importa é garantir que os novos negócios das áreas rurais sejam adaptados 

às necessidades e contextos locais e possam imprimir uma nova dinâmica de 

desenvolvimento ao território. As estratégias devem abranger todas as dimensões da 

vida económica e social local, com recuperação dos recursos endógenos de cada 

território e mobilização dos vários atores e associações locais. Neste sentido o conceito 

de endogeneidade está muito ligado ao conceito de enraizamento, já que o 

desenvolvimento endógeno é construído à volta dos recursos económicos, ambientais e 

culturais locais que podem ser utilizados pelos inovadores e empreendedores para a 

promoção da identidade da região (Saxena et al., 2007).  

A promoção deste tipo de empreendedorismo para as áreas rurais, encaixa na resolução 

de 31/7/2012 (COM 2011 682) que recomenda a construção de um ecossistema para 

promover as empresas sociais no centro da economia e da inovação social. Isto passará 

por exemplo pela constituição de cooperativas, associações de voluntariado e outras 

empresas com e sem fins lucrativos a operar num determinado território (neste caso 

rural), mas cujos benefícios revertem não só para os seus fundadores, mas também para 

a população de forma geral. A promoção deste tipo de empreendedorismo encaixa ainda 

nas iniciativas que através do uso de uma “perspetiva de análise do território”, induzem 

à formação de políticas e medidas conducentes a projetos adaptados à necessidade 

desses territórios rurais. Em Portugal destaca-se a este respeito a criação da “Unidade de 

Missão para a Valorização do Interior” (UMVI), através da publicação da resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 3/2016 de 22 de janeiro. Com efeito esta resolução dá relevo 

ao facto de no interior do país, áreas marcadamente rurais, existirem infraestruturas, 

mão-de-obra, recursos únicos e saberes artesanais que estão subaproveitados ou em 

risco de se perder, senão forem tomadas as devidas precauções.  

Acontece porém que, mercê do afastamento dos grandes centros de decisão e de 

circunstâncias várias, os promotores rurais têm que lidar com um ambiente que muitas 

vezes não favorece a criação e o desenvolvimento dos respetivos negócios. E isto tanto 

mais, quanto mais afastadas e desfavorecidas forem essas mesmas regiões rurais. Com 

efeito, nestas regiões os mercados tendem a ser mais restritos (Smallbone, 2009), o que 

pode comprometer a viabilidade económica de muitos dos seus negócios. Neste sentido 

ganha força a tese de Moreira (2011) que refere que nestes territórios a função 

empresarial necessária deve ser equiparada à de bem público. Ou seja, quando o 

mercado é insuficiente para a manutenção da atividade económica existente, então a sua 

viabilidade económica só é possível com recurso à filantropia e/ ou através da 

intervenção do estado em sentido mais lato (Moreira, 2011).  

 

 

6. Reflexões finais 
Este artigo apresenta contributos de natureza teórica e prática. Do ponto de vista teórico, 

acreditamos ter contribuído para a conceptualização e teoria sobre a temática do 

“empreendedorismo rural”. Na verdade, embora “empreendedorismo rural” e 

"empreendedorismo no espaço rural” estejam relacionados com a criação e 

desenvolvimento de empresas em áreas rurais, cada um destes tipos de 

empreendedorismo tem as suas próprias particularidades. Ao passo que o 

“empreendedorismo rural” está embutido no contexto socioeconómico local através do 

uso dos recursos locais, o empreendedorismo em áreas rurais não está, e por isso pode 

ser desenvolvido em qualquer lugar. O primeiro (”empreendedorismo rural”) deve ser 

então definido como a criação de empresas no espaço rural, mas por empreendedores 

também eles rurais. 

Com contributos mais práticos, argumentamos que ambos os tipos de 

empreendedorismo são passíveis de desenvolver em áreas rurais. No entanto dever-se-á 

averiguar primeiro se o tipo de ações a desenvolver concorrem para a satisfação das 

necessidades e contextos locais e envolvem, de uma maneira geral, toda a comunidade 
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rural. Daí que a mera multiplicação de negócios individuais, muitos deles desligados do 

território, embora, como se disse, possa trazer alguns benefícios, é uma estratégia que 

deve ser criteriosamente ponderada ao nível da governança local (do território). Nestes, 

devem ganhar força as iniciativas que enfatizam um empreendedorismo de âmbito mais 

social e comunitário, nem que para isso algumas dessas iniciativas tenham de ser 

consideradas bens públicos (Moreira, 2011). Se tal não se fizer corre-se o risco de se 

perder um legado que foi guardado durante séculos e nos foi deixado pelas gerações 

anteriores.  

Operacionalizar esta ideia implica que, para cada área rural, devem ser identificados 

quais as funções empresariais que devem ser consideradas merecedores de tratamento 

igual ao dos bens públicos, sem descurar a manutenção dos bens públicos já existentes 

(Moreira, 2011). Como refere o autor citado, defender esta alternativa não significa 

apostar apenas na intervenção do Estado. Pelo contrário a sociedade civil tem um papel 

importante na definição das iniciativas e funções empresariais que devem ser 

consideradas ou ter tratamento idêntico à de bens públicos. Mas não se deve esquecer 

que muitos territórios rurais (dos quais citamos aqui as vastas áreas do interior de 

Portugal) estão já num processo de declínio acentuado e só com um estímulo adicional e 

a intervenção do Estado se poderá revitalizar os mesmos.  
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RESUMO

No Brasil há uma mudança qualitativa na participação das mulheres nos movimentos
sociais no campo desde a década de 1980. A partir desse período, o gênero feminino tem
ocupado cada vez mais espaço nas lutas sociais pela terra e nas discussões quanto ao
desenvolvimento no meio rural. Na luta contra a desigualdade social, os discursos e as
práticas  das  mulheres  líderes  dos  movimentos  sociais  no  campo  revelaram  que  a
distinção  social  entre  gêneros  não  traz  benefícios  na  luta  pela  terra  e  pelo
desenvolvimento. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão do papel
da mulher rural na busca do desenvolvimento territorial rural. Como estudo de caso,
analisaremos  a  participação  feminina  no  colegiado  do Território  Rural  do  Sudoeste
Goiano, estado de Goiás, Brasil. No decorrer deste estudo foram aplicados os seguintes
passos metodológicos: pesquisa bibliográfica; análise de documentos governamentais;
tabulação,  análise  e  mapeamento  dos  dados;  realização  de  trabalho  de  campo  e
entrevistas. Pode-se concluir com este trabalho que a participação do gênero feminino

1 Projeto de Pesquisa financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Projeto com o 
título “Implantação e manutenção do núcleo de extensão em desenvolvimento territorial em Goiás – 
Território Rural do Sudoeste Goiano” possuindo como instituição proponente e executora a Universidade 
Estadual de Goiás com parceria do Instituto Federal Goiano (Câmpus Rio Verde – Goiás)
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deve ser efetiva e concreta,  em que as mulheres possam se integrar às discussões e
movimentos não apenas como companheiras de seus esposos, mas que seja encorajado o
espirito  de  liderança  e  a  representatividade  nos  espaço  das  discussões  e  tomada  de
decisões. Destacamos que a busca pelo reconhecimento da mulher como sujeito atuante
no campo é de grande relevância para que se possa atingir o desenvolvimento de uma
agricultura  familiar  que  seja  inclusiva,  socialmente  e  ambientalmente  responsável,
respeitando os direitos de gênero no campo.  

Palavras-Chave: Gênero Feminino. Políticas Públicas. Representatividade.

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1980 o gênero feminino tem ocupado cada vez mais

espaço nas lutas sociais pela terra e nas discussões quanto ao desenvolvimento no meio

rural. Entretanto, ainda percebemos que muito deve ser avançado para que a garantia de

cidadania da mulher seja exercida com plenitude no Brasil. 

À mulher rural brasileira, em virtude do tratamento lhe oferecido no passado

e herdado no presente, é imposta a invisibilidade de seu trabalho e a subordinação às

ordens do homem. Todavia, apesar da intimidação por tal posição seja algo recorrente,

muitas  mulheres  têm  assumido  posições  de  lideranças  nos  movimentos  sociais  do

campo, em associações, sindicatos rurais e nos núcleo diretivos dos Territórios Rurais e

da Cidadania criados no país. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma reflexão do papel da mulher

rural na busca do desenvolvimento territorial rural. Como estudo de caso, analisaremos

a participação feminina no colegiado do Território Rural do Sudoeste Goiano no estado

de Goiás, Brasil, bem como apresentar um panorama da situação social e econômica da

mulher desse Território Rural e as ações desenvolvidas para a superação dos desafios do

gênero.

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa exploratória e qualitativa. Para

o  alcance  dos  resultados  aqui  apresentados  foram  aplicados  os  seguintes  passos

metodológicos:  pesquisa  bibliográfica;  análise  de  documentos  governamentais;

2
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tabulação,  análise  e  mapeamento  dos  dados;  realização  de  trabalho  de  campo  e

entrevistas. A pesquisa foi realizada no âmbito das ações do Núcleo de Extensão em

Desenvolvimento Territorial do Sudoeste Goiano, executado pela Universidade Estadual

de Goiás (UEG), em parceria com o Instituto Federal Goiano (Câmpus Rio Verde).

O trabalho está estruturado em cinco seções, a contar com esta introdução.

Sendo assim, na segunda seção será apresentado um panorama da situação social das

mulheres  rurais  no  Brasil,  bem  como  a  evolução  de  sua  representatividade  na

democracia  brasileira  e  nos  movimentos  sociais;  na  terceira  seção apresentar-se-á  o

Território Rural do Sudoeste Goiano nos seguintes aspectos: localização, funcionamento

e objetivos; a quarta seção apresentará a análise e interpretação dos dados obtidos em

trabalho de campo e no momento da realização de entrevistas com as representantes da

Câmara Temática da Mulher do Território Rural do Sudoeste Goiano; por fim, na quinta

seção desenvolveremos nossas considerações a respeito desta pesquisa. 

MULHERES  RURAIS  BRASILEIRAS:  SITUAÇÃO  SOCIAL  E

REPRESENTAIVIDADE NO CAMPO

Escrever este artigo tornou-se uma tarefa muito difícil  dada a conjuntura

política  vivida pelo Brasil  atualmente.  Se por  um lado é  incentivada a participação

feminina na democracia do país, por outro vivemos um processo de impeachment contra

a presidente Dilma Rousseff (mulher eleita democraticamente) um tanto quanto confuso

e  regado  por  corrupção  de  seus  opositores  e  interesses  patriarcais,  capitalistas  e

políticos. 

Ao longo do tempo as mulheres conquistaram importantes direitos sociais

no  Brasil,  como  direito  ao  voto,  ao  estudo,  independência  financeira,  posições  de

destaque no espaço público, dentre outros. No Brasil, ainda persistem as heranças do

tratamento  que  a  mulher  recebeu  no  passado.  A principal  delas  está  relacionada  à

divisão sexual do trabalho. O objetivo da análise dessa divisão é: 

3
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[...] estudar a distribuição diferencial de homens e mulheres no mercado de
trabalho,  no ofícios  e  nas  profissões,  as  variações  no tempo e  no espaço
dessas distribuições e se analisa como ela se associa à divisão desigual do
trabalho doméstico entre os sexos. (HIRATA; KERGOÁT, 2007, p. 596)

Ao analisarmos a divisão sexual do trabalho no campo brasileiro podemos

perceber o papel dado à mulher rural e sua situação na sociedade. Heridia e Cintrão

(2006) traçam um importante panorama das atividades agrícolas que são desenvolvidas

pela mulher no campo. Segundo os autores essas atividades: 

[...]  concentram-se  nos itens  “produção para  o  consumo” e  “trabalho  não
remunerado”,  que  em  2002  absorviam  respectivamente  42%  e  39%  das
mulheres  ocupadas  na  agricultura,  totalizando  81%  [...],  porcentagem
equivalente  às  mulheres  sem rendimento  na  agricultura  [...].  As  mulheres
representavam  72%  das  pessoas  ocupadas  em  atividades  de  produção
voltadas  para  o  consumo,  um peso  significativo  [...].  Neste  trabalho,  elas
declaram ocupar uma jornada inferior a 15 horas semanais [...]. (HERIDIA;
CINTRÃO, 2006, p. 5)

Portanto, como nos evidenciam os autores, podemos perceber que o trabalho

desempenhado pela mulher rural é encarado como uma atividade auxiliar à propriedade,

de  valor  reduzido  perante  as  demais  atividades  desenvolvidas  no  campo  que  são

exercidas, em sua maioria, por homens.

As  atividades  relacionadas  à  “produção  para  o  consumo”  referem-se  à

produção de alimentos consumidos no interior da propriedade rural, como: cultivo de

hortaliças;  animais  de  pequeno  porte  (galinhas,  porcos,  etc.);  dentre  outras.  Essas

atividades  são  consideradas  “trabalho  não  remunerado”  porque  não  fazem parte  da

composição da renda familiar. 

Nesse sentido, são encaradas como atividades auxiliares, uma extensão das

dos  afazeres  domésticas  da  mulher  rural,  não  remuneradas  financeiramente  e  sem

reconhecimento  por  parte  dos  integrantes  da  família  ou  da  sociedade.  Entretanto,

podemos observar que a mulher possui papel fundamental para a produção agrícola das

4
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propriedades. O que ocorre é a desvalorização de seu trabalho. Ela participa ativamente

e efetivamente nos trabalhos agrícolas, mas não é remunerada nem reconhecida por seu

trabalho.

Segundo Medeiros (2008), tal situação é reforçada pelo idearia de família

nuclear tida no campo, que afirma papeis bem definidos entre os integrantes do grupo

familiar e coloca o homem em posição de chefe e provedor da família. Faria (2009)

contata que, de forma geral, no campo há: 

[...] a existência de uma enorme desigualdade, que é marcada profundamente
pela  imbricação  de  classe,  gênero  e  raça-etnia.  [...]  Outro  elemento  a  ser
considerado na análise da situação das  ulheres no campo é a maior migração
feminina, em particular das jovens. Historicamente guarda relação com o fato
de que as mulheres tiveram menos oportunidades de autonomia econômica
no campo. Mas também é fruto das relações patriarcais e da busca por maior
liberdade e autonomia. (FARIA, 2009, p. 21)

A mulher acaba ocupando uma posição de subordinação no meio rural. Tal

fato não se dá devido ao trabalho que desenvolve no espaço agrário, mas à propagação

de representações patriarcais que consideram a mulher apenas como uma auxiliar nas

atividades agrícolas.

Apesar  de essa  ainda ser  uma realidade muito visível  no espaço agrário

brasileiro, nas últimas décadas a mulher rural de ocupado cada vez mais espaços no

campo  e  ganhado  voz,  como  veremos  adiante.  Tal  fato  se  dá  em  decorrência  das

pressões  realizadas pelos  movimentos  femininos  de trabalhadoras rurais  nos últimos

anos; ao interesse acadêmico por essa realidade e à criação e políticas e ações públicas

destinadas ao gênero.  Entretanto,  importantes passos ainda devem ser dados rumo à

igualdade de gênero no país: a representatividade política é uma delas.

Lima  (2015)  nos  afirma  que  a  participação  feminina  na  democracia

brasileira  tem  sido  considera  importante  para  o  desenvolvimento  do  processo

democrático e para a diminuição das desigualdades de gênero2 no país. Entretanto, ainda

2 Aqui entendi em seu sentido biológico.
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existem entraves para o avanço da igualdade de gênero nas tomadas de decisões e nos

espaços  de  discussão  política,  que  são  reforçados  pelos  meios  midiáticos,  por

estereótipos, pela cultura política e pela cultura de gênero ainda enraizada na sociedade

brasileira. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as

mulheres  representavam  51%  da  população  do  Brasil  em  2010,  enquanto  que  a

população masculina representava 49% do total. Porém, esse número não é refletido de

forma proporcional na política e nos espaços de representatividade nacionais. Segundo o

Tribunal  Superior  Eleitoral  do  Brasil  (TSE),  nas  eleições  de  20143 de  cada  10

candidatos apenas 3 eram mulheres (TSE, 2014).

De acordo com dados do tribunal citado, 29,9% das candidaturas desse ano

eram de mulheres (TSE, 2014). Porém, ao analisarmos a evolução das candidaturas no

Brasil, podemos perceber significativa evolução no registro de candidaturas femininas

nas últimas décadas. Como podemos observar na tabela 1, o crescimento de mulheres

que concorreram às eleições nacionais e estaduais cresceu4 841% no período de 1994 a

2014.

 

Tabela 1: Evolução da proporção de candidatas nas eleições federais e estaduais no

Brasil – 1994/2014

3 As eleições de 2014 são referentes às eleições nacionais (presidente; senadores e deputados) e estaduais
(governadores e deputados estaduais). No Brasil, as eleições correm de dois em dois anos, sendo uma em 
nível municipal e outra em nível estadual e nacional. As eleições municipais ocorreram no ano de 2016 no
mês de outubro.

4 Por outro lado, no mesmo período, as candidaturas masculinas cresceram 65%.
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (2014).

Por outro lado, nas eleições de 2014 apenas 12,25% dos cargos ocupados

foram por mulheres eleitas5. Tal situação nos evidencia o quanto os espaços de decisões

estavam, e ainda estão, concentrados nas mãos de homens no país. Tal realidade não se

faz  presente  apenas  nas  esferas  federais,  estudais  ou  municipais,  mas  também  nos

espaços  coletivos  e  colegiados  de  discussão  e  decisão.  Todavia,  o  crescimento  da

participação feminina na política do Brasil evidência uma mudança na estrutura social

do país, em que o gênero feminino tem se empoderado cada vez mais6.

É importante termos tal  cenário como referência,  tendo em vista  que no

espaço rural a realidade não se altera. A mulher do campo acaba assumindo papéis de

subordinação ao homem, estando marginalizada quanto às decisões do ceio familiar,

bem como nos movimentos sociais, sejam eles pela luta da terra, pelas políticas públicas

ou inclusão produtiva. São inúmeros os problemas que a mulher do campo brasileira

vive, dentre eles a violência.

Segundo Almeida, Luchmann e Ribeiro (2012), dois elementos confirmam a

necessidade do equilíbrio da representatividade com a inserção da mulher nos espaços

de  decisões.  Sua  efetiva  participação,  como  nos  apontam  os  autores,  impacta

diretamente na formação de “agendas temáticas decisórias”. 

5 Informação trabalhada de acordo com os dados do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero.

6 Segundo o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, existiam 10 ministras no Governo Dilma 
(2011-2014) contra nenhuma ministra no Governo do Presidente Interino Michel Temer.
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Primeiro,  a  participação  das  mulheres  em  espaços  de  decisão  tende  a

oferecer  maior  atenção  aos  grupos  socialmente  marginalizados  (idosos,  crianças,

deficientes, grupos carentes, etc.). Para os autores, o cerceamento da representatividade

feminina contribui para a perpetuação/agravamento dos problemas sociais. Segundo, a

não  participação  feminina  nos  espaços  de  decisões  contribuem  para  a  tomada  de

decisões  de  determinados  grupos  sobre  outros,  tendo  em  vista  que  a  participação

feminina se dá em temáticas que são secundárias do sistema político. 

Gohn (2007) ainda ratifica que são as mulheres que representam as ações

reivindicatórias que vão além do campo econômico, englobando outros caráteres como:

questões ambientais, raciais, igualdades de gêneros, étnicas, dentre outras. 

Para Carneiro (1994, p. 11): “A participação de mulheres em movimentos

sociais  no  campo  toma  uma  característica  singular  na  década  de  80  quando  são

realizados os primeiros encontros voltados para problemas que lhes são específicos.”

Entretanto,  como  nos  aponta  a  autora,  isso  não  significa  afirmar  que  as  mulheres

estavam apartadas dos movimentos sociais no campo, mas que houve uma mudança

qualitativa em sua participação, deixando de ser apenas acompanhante de seus esposos

para ocupar posições de liderança. 

A inserção da representatividade feminina no espaço rural, assim como em

outros espaços, representa uma tentativa de ruptura com a estrutura simbólica e com os

mecanismos dos sistemas patriarcais e capitalistas que perpetuam as desigualdades e as

diferenças sociais. 

Importantes movimentos sociais do campo ganharam força após a abertura

democrática de 1988. Dentre eles os mais atuantes são: Movimento dos Trabalhadores

Rurais  Sem  Terra  (MST)  e  o  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens  (MAB).  A

representatividade  feminina  nesses  movimentos  enfatiza  o  rompimento  com  a

invisibilidade das ações das mulheres por meio de atos que buscam garantir não apenas

o  direito  à  não  expropriação  da  terra,  ou  à  reforma  agrária,  mas  de  resistência  às
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desigualdades de gênero que ocorrem na sociedade e ao desequilíbrio nas relações de

poder.

Segundo Heredia e Cintrão (2006, p. 7) a principal questão que integra a

agenda de debates das trabalhadoras rurais em seus movimentos é: “principalmente o

reconhecimento da profissão de agricultora (e não como doméstica, visando quebrar a

invisibilidade  produtiva  do  trabalho  da  mulher  na  agricultura).”  Os  autores  ainda

apontam que também se destaca o tema de acesso a terra. 

Tais questões evidenciam a posição social da mulher no campo brasileiro. A

mulher  é  colocada  como  agente  invisível  no  campo.  Como  podemos  observar

anteriormente,  ela  trabalha  e  participa  do  sustento  e  construção  da  vida  financeira

familiar, mas deve respeito às decisões do homem, vive na terra, é chefe de família, mas

muitas vezes a titularidade legal da propriedade é de seus maridos. Superar esse estado

de inviabilidade e o alcance de seu reconhecimento como agentes atuantes no espaço

agrário motivam a representatividade feminina no campo, bem como a elaboração e

aplicação de políticas públicas destinadas ao gênero no Brasil. 

As políticas púbicas são importantes condutores da representatividade e do

empoderamento feminino no espaço agrário brasileiro. Para Farah (2011): 

Políticas  públicas  com  recorte  de  gênero  são  políticas  públicas  que
reconhecem  a  diferença  de  gênero  e,  com  base  nesse  reconhecimento,
implementam  ações  diferenciadas  para  mulheres.  Essa  categoria  inclui,
portanto, tanto políticas dirigidas a mulheres – como as ações pioneiras do
início dos anos 80 – quanto ações específicas para mulheres em iniciativas
voltadas para um público mais abrangente. (FARAH, 2011, p. 51)

Como  nos  aponta  a  autora,  a  década  de  1980,  em  meio  a  importantes

transformações sociais, políticas e de ordem produtiva, representa um marco na criação

das políticas públicas destinadas ao gênero feminino. Nessas políticas foram destinadas

tratamento à mulher do campo em diversos segmentos, a saber: previdência social rural

para trabalhadoras rurais; violência doméstica contra a mulher no campo; programas de
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assistência à saúde da mulher; políticas com foco na autonomia, representatividade e

empoderamento feminino; acesso a terra; dentre outras.

Com a virada dos anos 2000 começa a ser implementada no Brasil, por meio

da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), ligada ao Ministério do

Desenvolvimento Agrário (MDA)7, a política do desenvolvimento territorial sustentável.

Essa política foi montada com base nas experiências tidas pelos governos europeus e

adaptada à realidade brasileira.

Essa política prevê a formação de Territórios Rurais e da Cidadania pela

união  de  municípios  organizados  colegiadamente.  Os  territórios  recebem  políticas

específicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, sendo as decisões relativas

aos  investimentos  públicos  decididas  em plenárias  com representantes  da  sociedade

civil, pública e privada. 

Consideramos a criação dessas instâncias colegiadas como novos espaços

para a representatividade feminina. Como diretrizes, os territórios devem criar câmaras

temáticas  destinadas  a  questões  específicas,  como jovens,  comunidades  tradicionais,

mulheres, dentre outras. Com a criação desses espaços, a mulher rural desempenha sua

representatividade  não  apenas  inserida  nos  movimentos  sociais,  mas  em  políticas

institucionalizadas e aparadas pelo governo. 

Na luta contra a desigualdade social, os discursos e as práticas das mulheres

líderes dos movimentos sociais no campo revelaram que a distinção social entre gêneros

não traz benefícios na luta pela terra e pelo desenvolvimento.

Por fim, a participação do gênero feminino deve ser efetiva e concreta, em

que  as  mulheres  possam se  integrar  às  discussões  e  movimentos  não apenas  como

7 As recentes mudanças com o afastamento provisório da Presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal
e sucessão do governo pelo Presidente Interino Michel Temer resultaram na extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, transformando-o em uma secretária do agora Ministério do Desenvolvimento 
Social. Consideramos tal ação um regresso para a política do desenvolvimento da agricultura familiar no 
Brasil, bem como um afronta aos movimentos sociais organizados do campo me ameaça à abordagem e 
ações para o desenvolvimento territorial rural no país.
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companheiras  de seus  esposos,  mas que seja  encorajado o espirito  de  liderança e  a

representatividade nos espaço das discussões e tomada de decisões.

No próximo tópico, com objetivo de dar início na analise de caso proposta

para este estudo, realizaremos uma breve discussão sobre o conceito de Território Rural

e apresentaremos aspectos do Território Rural do Sudoeste Goiano, como: localização,

objetivos e funcionamento. 

TERRITÓRIO RURAL DO SUDOESTE GOIANO

O  Território  Rural  do  Sudoeste  Goiano  faz  parte  do  Programa  dos

Territórios Rurais criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário desde o ano de

2003.  Esse  programa  tem  sido  desenvolvido  e  implementado  pela  Secretaria  de

Desenvolvimento  Territorial  (SDT)8,  criada  no  mesmo  ano.  O  programa  tem como

objetivo incentivar e promover o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. 

Segundo Dantas e Costa (2014):

Os territórios rurais foram criados como uma forma de estratégia para que se
possam integrar os espaços rurais visando os aspectos sociais, econômicos e
políticos. O objetivo dessa construção é identificar os territórios a partir da
composição  de  identidades  regionais.  É  claro  que  em  alguns  estados  do
Brasil,  tais  territórios  foram  ajustados  para  responder  a  outras  divisões
estabelecidas. (DANTAS; COSTA, 2014, p. 830)

Os território rurais, bem como os da cidadania, são importantes instâncias

destinadas  ao  planejamento  territorial  e  ao  processo  do  desenvolvimento  territorial

sustentável. Representam a descentralização das decisões e incentivo à autogestão das

políticas públicas. Dantas e Costa (2014, p. 831) nos afirmam que:

8 O Ministério do Desenvolvimento Agrária e a Secretaria  de Desenvolvimento Territorial foram extintos
pelo Presidente Interino Michel Temer. Ambos foram transformados na Secretária Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário ligada a Casa Civil.  
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Os  territórios  rurais,  também  chamados  de  espaços  urbanizados  ou
microrregiões  “rurais”  são  caracterizados  a  partir  de  discernimentos
demográficos.  No  caso  em  questão,  são  lugares  que  apresentam  uma
densidade  demográfica  menor  do  que  80  habitantes  por  Km²  e  uma
população  média  por  municípios  de  até  50.000  habitantes.  Os  territórios
rurais são classificados com o critério de uma maior concentração do público
favorecido do MDA.

Essas  instâncias  surgiram como um plano  de  ação  e  gestão  destinado  à

diminuição das desigualdades sócias e econômicas no espaço agrário entre as regiões

brasileiras. Entretanto, o Estado atua como um ator auxiliar na política do território,

transferindo o papel de decisão de como os recursos serão aplicados e controlados para

os colegiados territoriais  em suas discussões e decisões que devem ser tomadas em

plenárias, em coletivo como os interessados e diretamente afetados/beneficiados pelos

recursos/políticas/planos de ação. 

Portanto,  os  territórios  rurais  podem  ser  conceituados  como  um  espaço

socialmente  organizado,  institucionalizado,  criado  para  a  mobilização  dos  atores  do

espaço rural em prol de projetos de desenvolvimento e autogestão, desenvolvendo-se

para isso relações de cooperação.

Milton  Santos  (2000)  nos  acrescenta  alguns  pontos  no  entendimento  do

conceito de território. Segundo o autor o território é “[...] o chão da população, isto é

sua identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é

à base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os

quais ele influi” (SANTOS, 2000. p. 96).

Deste modo, os territórios rurais não se resumem apenas ao sentido agrícola

e à produção econômica. O território rural também é marcado pelos laços de identidade

de  terminado  grupo  de  municípios,  pelas  relações  afetivas  e  de  proximidade

estabelecidas,  impressões  culturais  e  religiosas  que  marcam  e  produzem  o

espaço/paisagem  e  por  grupos  socais  e  institucionais  envolvidos  no  alcance  do

desenvolvimento rural sustentável.
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O Território Rural do Sudoeste Goiano (ilustração 1), situado no estado de

Goiás, região Centro-Oeste do Brasil, foi instituído no ano de 2010. Desde sua criação,

participam do território  doze  municípios,  sendo eles:  Acreúna;  Cachoeira  de  Goiás;

Castelândia; Quirinópolis; Maurilândia; Montividiu; Paraúna; Rio Verde; Santa Helena

de Goiás; Santo Antônio da Barra; São João da Paraúna e Turverlândia. 

A região situa-se a uma distância relativa de 150 km da capital  estadual

(Goiânia) e 360 km da capital federal (Brasília). A principal via de acesso, por ambas as

cidades,  é a BR-060. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) do ano de 2010, vivem nesse território9 324.914 habitantes, sendo o

município mais populoso o de Rio Verde, com uma população de 176.424 habitantes. 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006) existem no

território um grande número de estabelecimentos da agricultura familiar, com um total

de  3.213 estabelecimentos  da  agricultura  familiar  que empregam 7.741 pessoas.  Os

principais produtos destacados na região que são produzidos pela agricultura familiar

estão relacionados aos hortifrutigranjeiros,  como: alface,  tomate,  pimenta,  pimentão,

cenoura, laranja, banana, melancia e mandioca, dentre outras. 

De acordo com o Estatuto do Território Rural do Sudoeste Goiano (2010), o

caráter do Território é paritário com relação ao poder público e sociedade civil. Em sua

estrutura  organizacional  consta:  a  plenária  (aberta  aos  interessados,  indireta  e

diretamente  afetados  pela  política  do  desenvolvimento  territorial);  núcleo  diretivo

(participa  desse  núcleo  um representante  de  cada  município  do  Território);  núcleos

técnicos  (voltados  às  discussões  específicas  como  mulheres,  jovens,  comunidades

tradicionais,  etc.).  As  decisões  de  aplicação dos  recursos  federais  serão  tomadas de

forma coletiva, sempre votada nas plenárias por todos os participantes presentes.

As  ações  do  Território  Rural  do  Sudoeste  Goiano  visam  consolidar  as

políticas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Nesse sentido, são realizadas

9 Dados trabalhados pelos autores.
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plenárias onde se reúnem os representantes dos municípios que integram o território, os

agricultores familiares e as associações civis. 

Ilustração 1: Localização do Território Rural do Sudoeste Goiano – Goiás – Brasil 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Segundo o presidente do Território, as discussões realizadas nas plenárias

têm como objetivo o estabelecimento de estratégias que visam o desenvolvimento da

agricultura  familiar,  colaborando  com  a  inclusão  produtiva  e  social,  respeito  à

diversidade e valorização da cultura local.

Atualmente,  Território  é  assessorado  pelo  Núcleo  de  Extensão  em

Desenvolvimento Territorial  (NEDET) do Sudoeste Goiano10.  O Núcleo é executado

10 Os Núcleos de Desenvolvimento Territorial foram criados, também, no âmbito da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São executados por universidade
que tiveram seus projetos aceitos por chamada púbica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em parceria com o Instituto Federal Goiano

(IFGoiano) – Câmpus Rio Verde –, e financiado pelo Ministério do Desenvolvimento

Agrário (MDA) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico  (CNPq).  No  próximo  tópico  trataremos  da  representação  feminina  nos

espaços de Discussão do Território Rural do Sudoeste Goiano, bem como das demandas

e da realidade da mulher nesse território.

CONDIÇÃO SOCIAL E REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA FEMININA NO

TERRITÓRIO RURAL DO SUDOESTE GOIANO 

A partir  de um questionário elaborado para captação das impressões das

mulheres rurais quanto a sua situação no Território Rural do Sudoeste percebeu-se que

todas  as  representantes  do  Comitê  de  Mulheres  do  Sudoeste  tem  como  objetivo  a

atuação  para  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  da  mulher  do  campo.  Segundo  as

entrevistas,  as  mulheres  rurais  percebem  que  há  um  número  elevado  de  homens

desmotivados  e  que  as  ações  das  mulheres  são  mais  efetivas  e  direcionadas  para  a

melhoria  do  meio  social.  Segundo  as  assentadas  do  Assentamento  Jenipapo:  “A

organização das mulheres é mais efetiva”. 

Quanto à identidade da mulher neste território foi destacada a discriminação

existente na sociedade, quanto à origem das mesmas, principalmente quanto à situação

de assentadas. O papel da mulher é secundário nas decisões econômicas e sociais sobre

a parcela da terra. Contudo salientaram a mudança existente na atual política onde a

parcela é registrada no nome da mulher. Esta mudança conforme as entrevistadas foi

Científico e Tecnológico no ano de 2013. A duração de atuação desses núcleos é de 24 meses (2015/2016)
com previsão de prorrogação. Dentre seus objetivos, está a contribuição para a consolidação da 
abordagem territorial como estratégia do desenvolvimento rural sustentável, apoiando e assessorando os 
colegiados dos Territórios Rurais. Segundo a STD (2015) atualmente são apoiados 239 territórios rurais, 
divididos entre 119 Territórios Rurais e 120 Territórios da Cidadania, abrangendo 3.568 municípios 
(64,3% do total do país), englobando mais de 76 milhões de habitantes. 
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uma reivindicação de 2008 da Terceira Marcha da Margarida11 em Brasília que exigia a

legitimação da posse da terra em nome da mulher para evitar o elevado número de

vendas de parcelas. Segundo as entrevistas há uma percepção que a mulher tem um

vínculo  maior  com a  terra  e  sua  venda é  combatida  de  forma mais  efetiva  quando

possuem a titulação da parcela.

A questão  de  gênero  no  colegiado  do  Território  Rural  do  Sudoeste  foi

considerada  pelas  entrevistadas  como  fundamental  para  o  desenvolvimento  da

representatividade e que percebem um equilíbrio nas decisões entre os gêneros. O fator

maior de preocupação para as mulheres rurais é quanto à legalização da posse da parcela

na região. Têm-se um processo de fragilidade acentuado em várias comunidades rurais

do Território Rural do Sudoeste originário da questão da posse da terra. Quanto a terra é

legalizada  há  um  maior  acesso  as  políticas  públicas  e  uma  maior  organização  das

famílias rurais. Outra questão levantada pelas mulheres rurais é o desconhecimento da

política de territórios rurais do Governo Federal e falta de troca de experiência entre os

territórios  o  que  provoca  um  isolamento  prejudicial  à  política  de  desenvolvimento

territorial.

A realidade das mulheres rurais da região caracteriza-se pela subordinação

as decisões dos homens quanto à atividade produtiva da terra e por um número elevado

de  mulheres  que  não  participam  das  ações  políticas  do  território  e  de  reuniões

independente dos objetivos. Há um descrédito das políticas públicas e das ações que são

conduzidas no território. Frases como “eu não sou desocupada” quando convidadas a

participar de reuniões ou assembleias dos movimentos são comuns de serem faladas

pelas mulheres rurais. Outra frase que é comum no meio é “vai lá e depois me conta”.

Este  tipo  de  comportamento  caracteriza  um  descomprometimento  com  as  ações  e

resultados das mesmas. 

Destaca-se na pesquisa realizada com as mulheres rurais que a existência de

associações  e  cooperativas  que foi  considerada em número elevado na  região  pelas

11 A Marcha da Margarida é um movimento de bases sociais e que representa as lutas das mulheres 
rurais que tem sido realizada anualmente, partindo de várias regiões do Brasil em direção a Brasília – DF.

16



Atas  Proceedings    |    2761

 Abordagem Territorial para o desenvolvimento rural: Conceitos, Sujeitos e Políticas  P16

VIII Congresso da APDEA
II Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e

Desenvolvimento Rural
“Políticas Publicas para a Agricultura PÓS 2020

7 a 9 de setembro de 2016

entrevistadas,  não  se  traduz  num  instrumento  de  apoio  as  suas  demandas.

Especificamente  foi  relatado  o  descaso  com  as  reivindicações  femininas  nestas

entidades  de  representatividade.  Outro  fator  apontado  de  pouca  efetividade  destas

formas de organização é quanto à situação de inadimplência junto os vários órgãos de

regulação  que  inviabilizam  sua  participação  em  políticas  públicas  específicas  de

investimento.  Foi  salientada a  importância  de acesso a políticas  de previdência,  um

quadro recente da política brasileira de distribuição de renda para os trabalhadores rurais

que tem garantido aumento da renda no campo.

Os desafios apontados pelas representantes das mulheres rurais do Território

Rural do Sudoeste são quanto à superação do machismo e a ausência de confiança na

capacidade de decisão da mulher principalmente quanto a decisões econômicas. Outro

desafio é quanto à criação de linhas de crédito com menor burocracia para as mulheres.

Um  fator  preocupante  apontado  pelas  entrevistadas  diz  respeito  à  necessidade  de

políticas públicas que tenham como foco a permanência dos filhos nas parcelas. 

Existe um elevado número de filhos na região que dividem a parcela com

seus  pais,  contudo  sem  ter  acesso  a  políticas  de  financiamento,  pois  não  há

reconhecimento  de  suas  atividades  produtivas  na  parcela.  De  acordo  com  as

entrevistadas: “Os filhos vão embora porque não tem como trabalhar”. Salientaram que

a continuidade desta conjuntura prejudicará tanto a cidade quanto o campo, pois o filho

não aprende a trabalhar na terra e a cidade não oferece condições para a melhoria da

vida  destes  jovens  rurais,  elevando  os  problemas  sociais  e  econômicos  nas  áreas

urbanas.

Quando  questionadas  sobre  uma  frase  que  traduzisse  a  importância  da

organização feminina na busca pela igualdade de gênero no Brasil destacaram: “[...] a

persistência da mulher. Luta, luta para chegar no seu caminho”. Outra frase que marcou

a percepção da mulher é: “Com a organização da mulher que tem um senso maior de

observação  ela  consegue  identificar  o  problema  e  busca  a  solução  mais  rápida”.

Entende-se que as mulheres rurais desse Território tem uma percepção elevada de sua

17
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importância na organização de sua representatividade e de sua atuação para a melhoria

das condições de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  condição  da  mulher  no  Território  Rural  do  Sudoeste  Goiano  é

caracterizada pela busca de sua representatividade nas decisões produtivas na parcela de

terra,  bem como pelo espaço de suas demandas na condução das políticas públicas.

Entende-se nas falas das mulheres rurais há uma preponderância da preocupação com as

condições dos filhos. Em todos os relatos, a condição da permanência dos filhos nas

parcelas é uma condição essencial para as mulheres rurais que percebem que a expulsão

dos jovens do campo inviabiliza a sustentabilidade da propriedade familiar.

A  discriminação  quanto  à  condição  de  assentadas  pela  sociedade  foi

apontada como um fator secundário que tem sido superado com o avanço das politicas

públicas e a inserção econômica das mulheres rurais em atividades produtivas. Outro

fator  detectado  é  a  importância  das  políticas  de  previdência  social  ligadas  a

aposentadoria rural que tem proporcionado um avanço na renda das famílias rurais. 

Salienta-se que os desafios existentes são quanto a mobilização do gênero

feminino  e  sua  participação  concentra-se  na  conscientização  e  no  trabalho  de

convencimento das mulheres de sua importância no contexto de decisões das políticas

públicas e na formação de uma rede de cooperação entre os Territórios Rurais do estado

de Goiás avançado a nível do Brasil. 

Os  desafios  são  enormes  contudo existe  uma percepção de  avanços  nos

discursos e ações da mulheres do Território Rural do Sudoeste o que traduz-se na frase

das mulheres rurais do Assentamento Jenipapo: “Lutar, persistir. Nunca desistir”. Talvez

seja esse o lema principal das mulheres rurais na região: a resistência e perseverança

mantida mesmos em cenários de desmonte das políticas públicas como se tem vido no

recente cenário político brasileiro. 

18
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RESUMO 

Face ao crescimento do setor agroindustrial brasileiro, percebe-se que a agricultura 
familiar, historicamente, tem recebido atenção periférica do governo. Entretanto, os 
últimos anos têm sido importantes na reestruturação produtiva e social desse setor no 
Brasil, tendo o Estado como direcionador de políticas e investimentos nos arranjos 
produtivos da agricultura familiar. A partir do ano de 2003, o desenvolvimento da 
Agricultura Familiar passou, de forma mais intensa, a ser atrelado à questão territorial, 
direcionando o enfoque das políticas governamentais para o território. Este trabalho tem 
como objetivo realizar um levantamento das políticas brasileiras dos últimos 20 anos 
destinadas à agricultura familiar, destacando a implantação dos Núcleos de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), bem 
como a inserção da abordagem do Território para o desenvolvimento rural sustentável. 
Do ponto de vista dos objetivos aqui elencados, a pesquisa foi desenvolvida de forma 
exploratória, envolvendo o levantamento bibliográfico e técnico sobre a temática, bem 
como qualitativa e quantitativa. Foram aplicados alguns passos metodológicos, como: a 
pesquisa bibliográfica; análise de documentos governamentais; tabulação e análise de 
dados. Os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial têm contribuído para a 
implementação das estratégias do MDA para o desenvolvimento e estruturação 
                                                           
1 Pesquisa financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com o Concelho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Projeto com o título 
“Implantação e manutenção do núcleo de extensão em desenvolvimento territorial em Goiás – Território 
Rural do Sudoeste Goiano” possuindo como instituição proponente e executora da Universidade Estadual 
de Goiás com parceria do Instituto Federal Goiano. 
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produtiva e social da agricultura familiar. Destacamos que a presença de instituições de 
ensino superior na estratégia ministerial tem se tornado uma tática de importância para a 
promoção do desenvolvimento rural, valorizando ações de extensão nos Territórios 
Rurais e da Cidadania instituídos no país. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar. Desenvolvimento Territorial. Políticas 

Públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Podemos destacar o universo agrário brasileiro como um espaço 

extremamente complexo, seja em função da grande diversidade da paisagem (meio 

físico, ambiente, variáveis econômicas, etc), seja em virtude da existência de diferentes 

atores sociais (camponês, posseiro, agricultor familiar, etc), os quais têm interesses 

particulares e estratégias próprias de sobrevivência e de produção. 

Nesse cenário que se apresenta as questões referentes à Agricultura Familiar 

no Brasil. Questões que têm tomado proporções cada vez maiores nas discussões 

referentes ao campo, principalmente a partir da década de 1990. No ano de 2000 é 

criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, importante instância pública para a 

elaboração e implementação de políticas de forma setorial para a agricultura familiar.  

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, integrante da 

estrutura do MDA, no ano de 2004, representou um novo enfoque para o 

desenvolvimento rural: a abordagem territorial. 

Desde 2004 a SDT tem desenvolvido estratégias para o desenvolvimento 

rural sustentável com abordagem territorial. Com esse objetivo, recentemente, a 

Secretaria tem implementado, juntamente com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, os Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial – NEDETs, propostos e coordenados por universidades 

públicas.  

Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento das políticas 

brasileiras dos últimos 20 anos destinadas à agricultura familiar, destacando a 

implantação dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial pelo Ministério 
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da Agricultura Familiar (MDA) e a abordagem do Território no desenvolvimento rural 

sustentável. 

Do ponto de vista dos objetivos aqui elencados, a pesquisa será 

desenvolvida de forma exploratória, envolvendo o levantamento bibliográfico e técnico 

sobre a temática, bem como qualitativa e quantitativa. Portanto, foram aplicados alguns 

passos metodológicos, como: a pesquisa bibliográfica; análise de documentos 

governamentais; tabulação e análise dos dados. 

Este trabalho está estruturado em cinco seções, a contar com esta 

introdução. Sendo assim, na segunda seção será apresentado uma discussão a respeito 

dos conceitos de agricultura familiar e desenvolvimento rural; a terceira seção tratará 

das principais políticas e ações governamentais para a agricultura familiar no Brasil, 

bem como o surgimento da abordagem territorial nessas ações; a quarta seção tratará em 

específico da implementação dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, 

seus objetivos e papeis; por fim, na quinta seção desenvolveremos nossas considerações 

a respeito desta pesquisa.  

 

A AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL COMO 

CONCEITOS 

 
A agricultura familiar é definida a partir de três características principais, de 

acordo com o Dossiê Estatístico elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA e o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação – FAO (1996), sendo elas: I) a gestão da unidade produtiva e os 

investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém entre si laços de 

sangue ou de casamento; II) grande parte do trabalho é igualmente realizado pelos 

membros da família; III) a propriedade dos meios de produção é pertencente à família e 

é em seu interior que se realiza sua transferência em caso de falecimento ou de 

aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. 

Portanto, de acordo com essa abordagem, a base da agricultura familiar está 

na relação entre a terra, o trabalho e a família, sendo esses três fatores os 

diferenciadores da agricultura familiar quando comparada a outras atividades agrícolas. 
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Por outro lado, para alguns autores, o termo “agricultura familiar” evidencia a tentativa 

política de negar o poder a uma classe social.  

A respeito dessa reflexão, Lima e Figueiredo (2006) afirmam que aceitar e 

utilizar esse termo e não, por outro lado, a de camponês, “[...] pode ter sido uma 

estratégia, em um momento de transição política, uma vez que o camponês é 

fundamentalmente uma identidade política e ideológica de sujeitos que através dos anos 

resistiram e resistem à dominação” (LIMA e FIGUEIREDO, 2006, p.59). 

Confirmando a existência de divergências na definição do que é a 

agricultura familiar, Carneiro (1999) sistematiza, de acordo com suas reflexões, uma 

definição para a agricultura familiar, acrescentando que parece existir uma 

conformidade quando se afirma que: “por agricultura familiar entende-se, em termos 

gerais, uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão intimamente 

relacionados”. (CARNEIRO, 1999, p.329).  

A autora supracitada afirma ainda que: “A trajetória, ainda curta em termos 

temporais, do conceito de agricultura familiar, é extensa em termos bibliográficos 

expressando o intenso debate sobre as características empíricas e o estatuto teórico 

dessa „nova‟ categoria de análise” (CARNEIRO, 1999, p. 329). 

De acordo com Wanderley (2001): 

 

A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela 
corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto, sua 
utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos 
últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação. 
(WANDERLEY, 2001: 21). 

 

Dessa forma, diversos foram os termos utilizados para se referir ao mesmo 

sujeito, no caso o da agricultura familiar: camponês, lavrador, pequeno produtor, 

agricultor de subsistência e agricultor familiar. Essa substituição de termos está 

relacionada, de certa maneira, à evolução do contexto social, bem como, 

principalmente, de novas percepções do mesmo sujeito social. 

Entender as propostas e políticas para o fortalecimento da agricultura 

familiar por meio do desenvolvimento rural na atualidade é uma tarefa complexa, tendo 

em vista as múltiplas relações que o mundo rural estabelece com o mundo urbano, e 
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vice-versa. Nesse sentido, analisemos algumas perspectivas sobre o conceito de 

desenvolvimento rural. 

As questões relacionadas ao desenvolvimento rural surgem na Europa do 

século XX. Nesse continente, diversos modelos foram discutidos no âmbito acadêmico 

e do Estado e políticas públicas foram implantadas com intuído de criar um novo 

paradigma de modernização e desenvolvimento para as comunidades rurais. Essas 

discussões e práticas foram “importadas” e adaptadas para a realidade do Brasil já na 

década de 1990. A política do desenvolvimento territorial rural, que estamos tratando 

neste artigo, é um exemplo.  

Assim como o conceito de agricultura familiar, o conceito de 

desenvolvimento rural também está em construção. Para Kageyama (2004), apesar das 

intensas discussões sobre o conceito e de suas distinções, aponta que há um consenso 

entre as teorias de que o desenvolvimento rural é multissetorial e multifuncional.  

Nesse sentido, as políticas para o desenvolvimento rural devem levar em 

conta as diferentes atividades desenvolvidas no campo que são agrícolas e não agrícolas 

(sua visão multissetorial); bem como levar em conta as funções produtivas do meio 

rural, seu papel para o turismo, equilíbrio ecológico, suporte à preservação da paisagem, 

dentre outros (sua visão multifuncional).  

A respeito da necessidade de uma visão multissetorial do desenvolvimento 

rural, Melo e Parré (2007) afirmam que o espaço rural deixou de possui características 

exclusivamente agrícolas. Além dessa, outras atividades também se desenvolvem nesse 

espaço como: atividades turísticas; medicinais; de lazer; extrativismo, dentre outras. 

Kageyama (2004) aponta três enfoques importantes para o desenvolvimento 

rural, sendo eles:  

 

[...] o desenvolvimento exógeno, o enfoque do desenvolvimento endógeno e 
uma combinação dos dois. No primeiro enfoque, o desenvolvimento rural é 
imposto por forças externas e implantado em certas regiões. Exemplo 
emblemático é o das políticas de modernização da agricultura como forma de 
estimular o desenvolvimento rural. O enfoque do desenvolvimento endógeno 
centra-se no desenvolvimento local, gerado por impulsos locais e baseado 
predominantemente em recursos locais, em que os atores e as instituições 
desempenham papel crucial; o caso típico é o dos modelos dos distritos 
industriais. Finalmente, o desenvolvimento rural pode ser visto como uma 
combinação de forças internas e externas à região, em que os atores das 
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regiões rurais estão envolvidos simultaneamente em um complexo de redes 
locais e redes externas que podem variar significativamente entre regiões. 

 

Navarro (2001) ainda complementa que o desenvolvimento rural pode ser 

definido como um conjunto de ações que visam concretizar mudanças de ordem 

econômicas, sociais, culturais, produtivas, dentre outras em um determinado ambiente 

rural. Kageyama (2004) aponta, ainda, que a depender o órgão ou organização o 

elemento chave do desenvolvimento rural se altera.  

Segundo a autora, para a União Europeia o equilíbrio chave está na natureza 

multifuncional do espaço rural, sendo necessária a elaboração de um novo quadro para o 

desenvolvimento rural que aborde as atividades agrícolas, as atividades não agrícolas e 

o desenvolvimento das vilas e cidades de pequeno porte.  

Já para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) o ponto chave está na geração de empregos no campo. Por fim, a autora ainda 

aponta que, para alguns autores, como Epstein e Jezeph (2001), o paradigma do 

desenvolvimento rural está nas relações entre o mundo rural e o urbano. Segundo os 

autores, as políticas desenvolvimentistas, sobretudo para os países emergentes e 

subdesenvolvidos, devem privilegiar ações que incentivem a permanência do homem no 

campo, procurando evitar os indesejáveis problemas de ordem socioeconômica 

originados do êxodo rural.  

Em síntese, Kageyama (2004) afirma que a especificidade do 

desenvolvimento rural reúne-se no:  

 

[...] fato de referir-se a uma base territorial, local ou regional, na qual 
interagem diversos setores produtivos e de apoio, e nesse sentido trata-se de 
um desenvolvimento multissetorial. Ao mesmo tempo, as áreas rurais 
desempenham diferentes funções no processo geral de desenvolvimento e, ao 
lado desse processo, essas funções se modificam. 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que os conceitos de agricultura familiar 

e desenvolvimento rural são analisados de diferentes perspectivas e abordagens, não 

representando conceitos prontos e acabados, mas em processo de construção, tendo em 

vista a complexidade da temática tratada e de sua abrangência histórico-social.  
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Tendo em vista a multissetorialidade e multifuncionalidade do espaço 

agrário, como podemos observar nesta breve discussão, o enfoque territorial para o 

fortalecimento da agricultura familiar com vistas ao alcance do desenvolvimento rural 

tem ocupado posição de destaque nas políticas brasileiras, sobretudo nos últimos anos.  

Mesmo com os desafios atuais, a agricultura familiar tem se fortalecido e 

contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e para a segurança alimentar 

do Brasil. Fortalecendo essa reflexão, ressaltamos que, como base na publicação do 

INCRA/FAO (2000), aproximadamente 85% do total das propriedades rurais do Brasil 

pertence aos grupos familiares. Estima-se que 13,8 milhões de pessoas têm na atividade 

agrícola, praticamente, sua única alternativa de sustento, distribuídas em cerca de 4,1 

milhões de estabelecimentos familiares, correspondendo a 77% da população ocupada 

na agricultura (INCRA/FAO, 2000). 

Toscano (2003) nos apresenta que cerca de 60% dos alimentos que são 

consumidos pela população brasileira são originários da agricultura familiar e que quase 

40% do valor da produção agropecuária são gerados por agricultores familiares. O autor 

ainda aponta que cerca de 70% do feijão, 84% da mandioca, 5,8% da produção de 

suínos, 54% da bovinocultura de leite, 49% do milho e 40% de aves e ovos são 

produzidos pela agricultura familiar.  

Nesse sentido, no próximo tópico buscar-se-á realizar uma contextualização 

da evolução da criação das políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil nos 

últimos anos, elencando os principais acontecimentos e ações do governo federal para 

esse setor no país.  

 

CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

E A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO BRASIL  

 

Podemos perceber que a partir dos anos de 1990 há um crescente aumento 

no interesse pela agricultura familiar no Brasil. Esse interesse pode ser observado em 

diversas políticas públicas, como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), e, sobretudo, na criação do MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário), além do revigoramento das discussões a respeito da 
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Reforma Agrária. A criação de políticas destinadas à agricultura familiar e à Reforma 

Agrária tem satisfeito às reivindicações das organizações de trabalhadores rurais e às 

pressões dos movimentos sociais do campo. 

Schneider, Cazells e Mattei (2004), nos lembram de que até o início da 

década de 1990 as políticas e ações para a agricultura familiar no Brasil, com enfoque 

especial, eram inexistentes. Tal fato evidência o descaso com esse segmento social da 

agricultura. Além das reivindicações por uma reforma agrária, integram a agenda dos 

agricultores familiar questões relacionadas à assistência produtiva, apoio ao escoamento 

da produção, habitação e alimentação. 

Entre as ações governamentais para o desenvolvimento da agricultura 

familiar no Brasil, podemos destacar como relevante a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. No ano de 1989 mudanças estruturais no governo federal 

transferiram as competências do Ministério Extraordinário da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário para o Ministério da Agricultura, por meio da medida 

provisória n° 29 de 15 de janeiro de 1989.  

Buscando reconstituir a institucionalidade da questão agrária no Brasil, cria-

se no final da década posterior o Ministério de Política Agrícola e Desenvolvimento 

Agrário, no ano de 1999, integrando, dessa forma, as questões referentes à reforma 

agrária e agricultura familiar em uma estrutura institucional. No ano seguinte, esse 

ministério passa a ser denominado de Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

por meio do decreto 3.338 de 14 de janeiro de 2000. 

Podemos ressaltar como ação que fortaleceu a criação do MDA a definição, 

de forma mais ampla, das ações do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura 

Familiar (PRONAF) criado no ano de 19962, envolvendo fundos destinados à 

assistência da agricultura familiar e reforma agrária. , 

O PRONAF tem como objetivo estimular a geração de renda e de mão de 

obra especializada no campo. O programa atua por meio de financiamentos de projetos 

individuais ou coletivos destinados à criação ou fortalecimento de atividades e serviços 

que sejam ou não agrícolas e desenvolvidos em propriedades rurais ou nas áreas 

comunitárias próximas (SAF/MDA, 2016). 
                                                           
2 Decreto n° 1.946, de 28 de junho de 1996 
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Para que o agricultor possa ter acesso ao financiamento deve retirar a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que pode ser emitida por órgão de assistência 

técnica, como a Emater e Ater, bem como nos sindicatos rurais. Nesse sentido, o 

agricultor é destinado para as linhas de crédito a que tem direito. O operador do 

programa é o Banco do Brasil S.A (SAF/MDA, 2016).  

São várias as linhas de crédito que o programa destina ao pequeno produtor. 

Estão relacionadas à plantação/colheita, beneficiamento, industrialização e 

comercialização da produção (Pronaf Custeio); modernização da produção e serviços 

agropecuários e não agropecuários (Pronaf Mais Alimentos); produção de alimentos 

agroecológicos ou orgânicos (Pronaf Agroecologia); financiamento à mulher agricultora 

(Pronaf Mulher); financiamento aos jovens agricultores (Pronaf Jovem); bem como 

outros com enfoque em grupos sociais do campo e em regiões específicas do Brasil. 

Essas mudanças evidenciam o reconhecimento, em certa parte, das 

reivindicações dos produtores do campo, criando, para isso, uma estrutura institucional 

com competências setoriais, que outrora se encontravam dissolvidas em assuntos de 

interesse maior, como a agricultura comercial. Do mesmo modo, a destinação de linhas 

de financiamento reconhece a importância da agricultura familiar na geração de 

alimentos e para a manutenção da segurança alimentar do país.  

No ano de 2000, como parte da estrutura do MDA, é criado o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (decreto 3.508, de 14 de junho de 

2000), visando orientar a criação das politicas públicas para o setor. Entretanto, esse 

conselho foi composto primordialmente por representantes do governo, sendo que 14 de 

seus 21 membros eram funcionários públicos, 6 pertencentes a organizações não 

governamentais e apenas 1 representante de cooperativas de produtores. 

No ano de 2003 a composição e denominação do conselho se alteram. Suas 

competências continuaram as mesmas, porém, agora, o conselho englobou em sua 

composição um maior número de atores sociais do campo. O CNDRS passa a ser 

denominado de CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
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e Solidário)3. De seus 38 membros, 24 passam a ser representantes de atores sociais do 

mundo rural, aumentando a diversidade em sua composição e participação.  

A criação desses órgãos dá inicio ao enfoque territorial pra o 

desenvolvimento rural no Brasil. Podemos considerar a alteração dos representantes do 

CANDRAF como fundamental para o exercício da participação social na formulação 

das políticas para o desenvolvimento rural, colocando o sujeito do campo não apenas 

como um espectador das ações governamentais, mas como atuante na formulação dessas 

ações e políticas.  

Segundo Favareto (2010):  

 

Em 2003 foi introduzido na concepção da política um movimento de enorme 
transcendência ao considerar-se que o ambiente produtivo dos agricultores 
familiares ultrapassa suas condições econômico-produtivas, reconhecendo 
que o espaço geográfico, ambiente social, político e cultural, assim como as 
condições da infraestrutura natural e construída que circunda a empresa 
agrícola familiar, são determinantes para a viabilidade de um modo 
sustentável de desenvolvimento rural e de agricultura familiar. (FAVARETO, 
2010, p. 87). 

 

Essas mudanças de enfoque também podem ser observadas no decreto de 

criação da CONDRAF que estabelece que é necessário “[...] considerar o território rural 

como foco do planejamento e da gestão de programas de desenvolvimento rural 

sustentável, a partir das inter-relações, articulações e complementariedade entre os 

espaços rurais e urbanos” (Decreto n° 4.854, de 8 de outubro de 2003, inciso II do artigo 

2°). 

Tais mudanças significam um movimento importante no enfoque setorial, 

passando a entender a agricultura familiar e a reforma agrária por meio do enfoque 

eminentemente do desenvolvimento territorial, englobando não apenas os aspectos 

econômico-produtivos, mas também o ambiente social, político e cultural nesse 

processo. Favareto (2010) acrescenta que:  

 

Essa decisão de passar de um foco centrado nos temas fundiários e de 
agricultura familiar para uma concepção integral territorial, parte do 
reconhecimento de que os objetivos do desenvolvimento sustentável 

                                                           
3 Decreto n° 4.854, de 8 de outubro de 2003. 
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ultrapassam a dimensão econômico-produtiva da agricultura familiar e 
envolvem outras esferas da vida social. (FAVARETO, 2010, p. 87) 

 

Nesse sentido, visando ao desenvolvimento territorial, o então CNDRS, 

atual CONDRAF, edita a resolução n° 33, de 18 de agosto de 2003, estabelecendo como 

prioridade ações para a assistência financeira a projetos de infraestrutura e serviços 

públicos municipais no apoio ao desenvolvimento de territórios rurais, possuindo como 

intermediário o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar – PRONAF. 

Por meio do decreto, podemos perceber como a política setorial passa a 

entender a instancia regional como potencializadora do desenvolvimento territorial 

rural. Os recortes regionais englobam um conjunto de municípios que passam a ser 

denominados e reconhecidos como um Território Rural ou da Cidadania e são 

fundamentais para a participação dos agricultores nas políticas públicas. 

Esses Territórios são instâncias institucionalizadas e organizadas entorno de 

um Colegiado Territorial e de Plenárias Territoriais. As decisões para investimentos de 

recursos de políticas públicas devem ser tomadas por decisão da maioria em votação 

sempre nas plenárias, onde participam todos os interessados. Algumas políticas só  

podem ser implantadas via Territórios Rurais como o Programa de Apoio à 

Infraestrutura nos Território Rurais (Proinf). 

Com o objetivo de dar importância e maior enfoque ao desenvolvimento 

territorial, é criado no ano de 2004 a Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, 

integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A secretaria nasce 

com responsabilidade sobre os aspectos estruturais “[...] da estratégia de 

desenvolvimento rural e de apoio ao ambiente do desenvolvimento da agricultura 

familiar” (FAVARETO, 2010, p. 88).  

Segundo Dantas e Costa (2014): 

 

Os territórios rurais foram criados como uma forma de estratégia para que se 
possam integrar os espaços rurais visando os aspectos sociais, econômicos e 
políticos. O objetivo dessa construção é identificar os territórios a partir da 
composição de identidades regionais. É claro que em alguns estados do 
Brasil, tais territórios foram ajustados para responder a outras divisões 
estabelecidas. (DANTAS; COSTA, 2014, p. 830) 
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Os território rurais, bem como os da cidadania, são importantes instâncias 

destinadas ao planejamento territorial e ao processo do desenvolvimento territorial 

sustentável. Representam a descentralização das decisões e incentivo à autogestão das 

políticas públicas. Dantas e Costa (2014, p. 831) nos afirmam que: 

 

Os territórios rurais, também chamados de espaços urbanizados ou 
microrregiões “rurais” são caracterizados a partir de discernimentos 
demográficos. No caso em questão, são lugares que apresentam uma 
densidade demográfica menor do que 80 habitantes por Km² e uma 
população média por municípios de até 50.000 habitantes. Os territórios 
rurais são classificados com o critério de uma maior concentração do público 
favorecido do MDA. 

 

Essas instâncias surgiram como um plano de ação e gestão destinado à 

diminuição das desigualdades sócias e econômicas no espaço agrário entre as regiões 

brasileiras. Entretanto, o Estado atua como um ator auxiliar na política do território, 

transferindo o papel de decisão de como os recursos serão aplicados e controlados para 

os colegiados territoriais em suas discussões e decisões que devem ser tomadas em 

plenárias, em coletivo como os interessados e diretamente afetados/beneficiados pelos 

recursos/políticas/planos de ação.  

Portanto, os territórios rurais podem ser conceituados como um espaço 

socialmente organizado, institucionalizado, criado para a mobilização dos atores do 

espaço rural em prol de projetos de desenvolvimento e autogestão, desenvolvendo-se 

para isso relações de cooperação. 

Milton Santos (2000) nos acrescenta alguns pontos no entendimento do 

conceito de território. Segundo o autor o território é “[...] o chão da população, isto é 

sua identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 

à base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os 

quais ele influi” (SANTOS, 2000. p. 96). 

Deste modo, os territórios rurais não se resumem apenas ao sentido agrícola 

e à produção econômica. O território rural também é marcado pelos laços de identidade 

de terminado grupo de municípios, pelas relações afetivas e de proximidade 

estabelecidas, impressões culturais e religiosas que marcam e produzem o 
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espaço/paisagem e por grupos socais e institucionais envolvidos no alcance do 

desenvolvimento rural sustentável. 

 

OS NÚCLEOS DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – 

NEDETs 

 

Como podemos perceber até o momento, a dimensão do Território Rural vai 

além de sua delimitação e atributos físicos. Tal base caracteriza-se, principalmente, pela 

existência de um tecido social que é resultado de complexas relações históricas, 

políticas e econômicas. Tais relações influenciam na construção de uma identidade 

territorial que ao mesmo tempo em que é coesa é diversa. 

Desde 2004 a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) tem desenvolvido estratégias para o 

desenvolvimento rural sustentável com abordagem territorial visando à redução das 

desigualdades regionais e sociais e integração das dinâmicas territoriais ao processo de 

desenvolvimento rural. 

Segundo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2003):  

 

A exploração desta nova dinâmica territorial supõe políticas publicas que 
estimulem a formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar os 
atributos locais e regionais no processo de desenvolvimento. Estamos falando 
da construção de um novo sujeito coletivo de desenvolvimento, que 
representa a capacidade de articulação entre as forças dinâmicas de uma 
determinada região. (MDA, 2003, p. 4) 

 

Com esse objetivo, ações foram tomadas por parte da referida Secretaria 

para articulação das políticas de desenvolvimento territorial rural com os interesses 

locais. Inicialmente foram contratadas instituições não governamentais (ONGs) para 

prestar assessoria aos colegiados territoriais na condução e implantação das políticas 

públicas e consolidação da representatividade dos sujeitos locais. 

Recentemente, a concretização da abordagem territorial para o 

desenvolvimento rural teve a inserção das instituições publicas de ensino superior como 
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parceiras da SDT nesse processo. Segundo a SDT (2015), as universidades públicas 

estão presentes em 218 Territórios Rurais e em 108 Territórios da Cidadania. 

Até o ano de 2012 tinham sido identificados pela SDT 164 grupos de 

pesquisa que tratavam do desenvolvimento territorial em 81 universidades públicas 

presentes nas 27 unidades da federação (SDT, 2015). Nesse sentido, reconhecendo a 

importância da discussão acadêmica, a SDT procurou incluir as instituições públicas de 

ensino superior por meio da Criação dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento 

Territorial (NEDETs).  

O Projeto dos Núcleos iniciou-se no ano de 2013 e foi constituído por duas 

etapas:  

 1) Projeto-piloto 2013 – universidades com renomado conhecimento no 

desenvolvimento territorial foram convidadas a implantar os Núcleos de 

Extensão em Desenvolvimento Territorial. Nessa primeira etapa foram 

implantados 56 Núcleos por 10 universidades em 8 estados brasileiros;  

 2) Chamada Pública 2014 – realização de parcerias com as universidades 

púbicas para a implantação de Núcleos nos Territórios restantes por meio de 

edital e seleção de propostas apresentadas à SDT. 

A ação de parceria com as universidades é financiada pelo MDA em 

parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Segundo a SDT (2015) os Núcleos têm como objetivo geral:  

 
Contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia de 
desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural e da articulação das políticas 
públicas integrantes da matriz do Programa Territórios da Cidadania, por 
meio da articulação institucional e operacional de Universidades Públicas 
Federais e Estaduais, dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, das 
instâncias de gestão social dos Territórios Rurais e da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial. (SDT, 2015)  
  

Além da parceria com o CNPq, participam do projeto também: a Secretaria 

de Políticas para as Mulheres e a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais, ambas 

integrantes da estrutura do MDA. Segundo a SDT (2015), atualmente são apoiados 239 

territórios rurais, divididos entre 119 Territórios Rurais e 120 Territórios da Cidadania, 
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abrangendo 3.568 municípios (64,3% do total do país), englobando mais de 76 milhões 

de habitantes. A duração dos projetos é de 24 meses (2014/2015). 

Os projetos são propostos e coordenados por professores efetivos das 

universidades. Dentro da estrutura dos Núcleos, além do coordenador, estão os 

Assessores Territoriais de Gestão Social (ATGS) e os Assessores Territoriais de 

Inclusão Produtiva (ATIP).  

Os ATGS tem como atribuições o assessoramento  das seções de 

trabalho dos colegiados territoriais em apoio a sua gestão social. Já o ATIPs tem como 

atribuições articular ações de inclusão produtiva dos produtores dos Territórios por 

meio de assessoria e apoio à agenda de trabalho do Colegiado Territorial e elaboração 

de projetos a serem submetidos aos programas federais.  

Além do objetivo geral, apresentado anteriormente, os NEDETs possuem 

como objetivos específicos: assessorar os Colegiados Territoriais; apoiar as atividades 

definidas na agenda dos Territórios; difundir métodos e tecnologias voltadas à gestão 

social da política territorial; produzir dados, informações e conhecimentos por meio de 

pesquisas; assessorar e articular a participação das mulheres, jovens, comunidades 

tradicionais e outros grupos sociais nos Colegiados Territoriais e apoiar a consolidação 

dos Territórios Rurais e da Cidadania (SDT, 2015). 

Portanto, os NEDETS devem primar por desenvolver, implementar e manter 

ações extensionistas e de pesquisa nos Territórios Rurais e da Cidadania por meio das 

ações integradas a serem definidas no âmbito da política do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário para a capacitação e a gestão social; consolidação das 

políticas públicas de desenvolvimento rural; e, também, pela inclusão produtiva nos 

Territórios definidos em cada projeto.  

Os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDETs) 

representam uma nova estratégia na consolidação da abordagem territorial das políticas 

públicas federais para o desenvolvimento rural. Tal estratégia engloba três importantes 

segmentos: o Estado; as Universidades e a Comunidade.  

Tais Núcleos contribuem para a aproximação das políticas públicas dos 

interesses locais, ampliando e incentivando a expansão do quadro de atividades 
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extensionistas e de participação/representatividade locais, agregando e articulando, para 

isso, diversos segmentos sociais e atores nos Territórios Rurais e da Cidadania. 

Por fim, consideramos três importantes dimensões que devem ser 

observadas e exercitadas pelos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial 

bem como pelas políticas públicas destinadas ao desenvolvimento territorial rural no 

Brasil:  

 Econômica: ressaltar o conhecimento das potencialidades naturais e produtivas 

dos Territórios com o objetivo de enfatizar as relações econômicas 

espacialmente distribuídas nos Territórios, identificado, dessa forma, mercados 

consumidores e promovendo a articulação produtiva; 

 Política: incentivar a participação dos diversos segmentos da sociedade 

presentes no tecido social dos Territórios Rurais e da Cidadania com o objetivo 

de exercitar a prática de decisões coletivas; 

 Cultural: priorizar a dimensão simbólica, ou seja, a identidade dos Territórios 

com o objetivo de levar aos grupos sociais locais a necessidade de 

valorização/apropriação da dimensão do espaço vivido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas voltadas para a agricultura, de maneira desanimadora, se 

fizeram de forma seletiva e excludente nas últimas décadas. Os pequenos agricultores 

foram colocados à margem no processo conservador da modernização agrícola. 

Consideramos que as políticas públicas devem levar em consideração os múltiplos 

grupos socais e a complexidade do espaço agrário brasileiro, contribuindo para a 

superação da condição de subdesenvolvimento em que muitos agricultores ainda se 

encontram.  

Nesse sentido, observamos a abordagem territorial como importante 

perspectiva no desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Tal abordagem, por meio da 

criação dos Territórios Rurais e da Cidadania pela Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), contribui para dar voz aos sujeitos do campo, aproximando as 

políticas públicas de suas necessidades.  
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A criação dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial ainda é 

uma ação recente, mas têm contribuído para a organização social dos Territórios, 

evolução e consolidação da abordagem territorial por meio da articulação dos atores 

sociais do campo; gestão social e produção de conhecimento a respeito dos diferentes 

Territórios.  

Os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial representam um 

conjunto de estratégias do Ministério do Desenvolvimento Agrário com vistas à 

promoção do desenvolvimento rural sustentável e estruturação produtiva e social da 

agricultura familiar. Por fim, destacamos que a presença de instituições de ensino 

superior na estratégia ministerial tem se tornado uma tática de importância para a 

promoção do referido desenvolvimento, valorizando ações de extensão nos Territórios 

Rurais e da Cidadania no país. 
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RESUMO 
A Triple Helix, como modelo espiral de inovação que encerra múltiplas relações em diferentes 
processos de capitalização de conhecimento, é um modelo que, favorecendo da dinâmica de interação 
entre as diferentes instituições e stakeholders, beneficia do papel das universidades como centros de 
excelência na educação e ciência, do sector privado como co-criadores de conhecimento e captador 
de capital humano, bem como do sector público na sustentação do enquadramento legal e apoio 
técnico e político setorial e territorial. No contexto empresarial, especialmente em territórios de matriz 
rural, os agricultores têm desenvolvido um papel crucial no desenvolvimento local, potenciando 
novas dinâmicas de desenvolvimento, não só como produtores e empregadores, mas também como 
atractores de investimento e estímulo à criação e transferência de conhecimento. A reflexão sobre a 
perspetiva da Triple Helix observada no quadro produtivo do setor agrícola está pouco enraizado. 
Neste contexto, o presente trabalho pretende discutir o modelo da Triple Helix assente nas relações 
entre a Academia e I&D-Produção agrícola-Estado com foco na fileira das prunóideas, utilizando a 
região da Beira Interior como caso de estudo. Esta região destaca-se pelas múltiplas alterações que 
têm levado ao estabelecimento de interdependências do setor agrícola, centros de investigação e 
ensino e os diferentes agentes económicos e sociais com papel preponderante no desenvolvimento da 
fileira das prunóideas. Assim, este trabalho surge com o objetivo de mapear os atores regionais com 
papel ativo na fileira e, por outro lado, dar a conhecer as dinâmicas de interação institucional que 
culminam na criação da rede PRUNUS-valorização de recursos e capital humano. 
 
KEYWORDS: redes de inovação, redes de conhecimento, desenvolvimento rural, fruticultura, 
prunóideas 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O modelo Triple Helix baseia-se numa abordagem à interação institucional rompendo a 

tradicional relação díade dominante entre a esfera do estado (setor público) e a sociedade 

industrial (setor privado) (Lowe, 1982; Sábato & Mackenzi, 1982) para uma relação triádica 

crescente entre as esferas universidade-empesa-estado (Etzkowitz, 1993); Etzkowitz e 

Leydesdorff, 1995). O papel híbrido destas esferas e a sua interação, capaz de gerar novos 

formatos sociais e institucionais que potenciem a criação, transferência e aplicação de 

conhecimento, funciona como alavanca da inovação e do desenvolvimento económico das 

regiões (Gama, 2001). O modelo Triple Helix defende assim três princípios fundamentais: 

a) O papel proeminente do setor da educação e ciência, em estreita colaboração com 

o mundo empresarial e o estado, na dinâmica da inovação; 

b) Fomento das relações colaborativas entre as três esferas institucionais em que a 

política da inovação é cada vez mais o resultado das interações institucionais e 

não uma imposição top-down. 

c) Para além do seu papel tradicional, cada esfera desempenha novos papéis 

complementares, realizando novas funções que são concomitantemente fonte e 

motor da inovação. 

Na perspetiva do modelo da Triple Helix, o reforço do papel da academia surge do seu 

contributo no desenvolvimento socioeconómico das regiões, a par das suas missões 

tradicionais de ensino e investigação, resultado de políticas de reforço das relações entre 

universidade-sociedade, quer incentivadas por medidas políticas, quer de valorização de 

recursos e ampliação das suas capacidades no estímulo ao empreendedorismo na comunidade 

académica e território de influência. A combinação de novos formatos de ensino e 

investigação resulta assim na formação de novas empresas mais exigentes na criação e 

partilha de conhecimento, tecnologia e recursos (Campbell et al., 2004; Inzelt, 2004; Feldman 

e Francis, 2004; Geuna & Nesta, 2006; Boardman 2009; Lawton Smith & Bagchi-Sen, 2010; 

Geuna e Rossi, 2011;Wang & Shapira, 2012; Svensson et al., 2012), contrariando o modelo 

linear de inovação. Esta perspetiva institucional pode apresentar diferentes posicionamentos 
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para as diferentes instituições, por exemplo: a indústria como força motriz, o estado como 

regulador de mecanismos sociais e económicos e a academia como fornecedora de capital 

humano; doravante, a transição para a Sociedade do Conhecimento sublinha a importância 

das interações entre diferentes atores colocando o desafio à parceria e liderança de iniciativas 

conjuntas. A transição deste modelo para a perspetiva evolucionária defendida por Nelson & 

Winter (1975), Etzkowitz & Leydesdorff (2000) e Leydesdorff (2000) destaca-se pelos 

processos de interação funcional entre a ciência e os mercados, e a interação institucional 

entre o controlo público e o sector privado gerando assim novas articulações estratégicas e 

interações em rede que podem criar novos ambientes de inovação.  

O conceito de sistema de inovação da Triple Helix apresentado por Ranga & Etzkowitz 

(2013) tem uma perspetiva da interação sistémica entre os atores da Triple Helix e uma visão 

integradora da circulação dos fluxos de conhecimento e recursos. A partir desta perspetiva, a 

consolidação de interações não lineares entre os diferentes atores pode gerar novas 

combinações de conhecimento que contribuem para a inovação, especialmente a nível 

regional. Esta visão valoriza, assim, o potencial endógeno dos territórios centrado no papel 

da constelação de atores e suas relações com uma estratégia de desenvolvimento económico 

baseado no conhecimento e com abordagens de “baixo para cima”. Há, assim, uma expansão 

do conceito Triple Helix: conhecimento, inovação e “espaços de consenso” que mostram o 

processo e os mecanismos pelos quais as esferas institucionais co-evoluem para dinâmicas 

que se estabelecem para o desenvolvimento regional baseado no conhecimento.  

A literatura sugere a existência da relação entre a inovação e o espaço geográfico, escorada 

nas características endógenas do território e suportada pela sua articulação com outras 

organizações externas (Alberto & Rodrigues, 2012). O território assume o papel, ora de 

suporte institucional, ora de espaço de interação entre as organizações que o compõem 

(Gama, 2001): os empresários dinâmicos e empreendedores, informados e abertos ao 

exterior, a disponibilidade de infraestruturas científicas e tecnológicas (universidades e 

centros de investigação), associações empresariais, sectoriais e de desenvolvimento 

territorial, autarquias locais, organismos da administração central, associações de 

municípios, estado central, ou mesmo a comunidade local, ou seja, os players da inovação. 
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A capitalização destas dinâmicas possibilita a adoção de estratégias locais de 

desenvolvimento, passando o território a ser um agente ativo e, ao mesmo tempo, um input 

para a inovação (Madureira et al., 2013a; Madureira et al., 2013b). 

Em regiões de matriz rural a espessura organizacional é reduzida, o que poderá influenciar o 

sistema Triple Helix (Tödtling & Trippl, 2005). De acordo com as especificidades destes 

territórios, é importante considerar a especialização setorial, a arquitetura institucional e os 

padrões de inovação existentes. A especificidade regional deve, assim, ser encarada como 

um recurso e não como uma limitação para o desenvolvimento (Gløersen & Dubois, 2010), 

planeado com base nos recursos locais disponíveis, dos quais se destaca o capital social, as 

dinâmicas de redes formais e informais de cooperação já instituídas e a capacidade de 

aprender e co-criar conhecimento (Nuur & Laestadius, 2010). Skogseid (2007) e Skogseid & 

Strand (2011) apontam três características principais para o processo de inovação em áreas 

rurais:  

a) a capacidade institucional (conhecimento e mobilização de recursos);  

b) as redes colaborativas (identificação de necessidades locais e fomento de ações de 

apoio); e 

c) o cultivo de uma estratégia de desenvolvimento com base nos recursos disponíveis e 

fomento de ligações externas.  

A estratégia «Europa 2020» defende que os decisores políticos considerem na agenda para 

os territórios o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, assente na especialização 

inteligente, na resposta a desafios de desenvolvimento, canalizando os esforços de 

desenvolvimento económico e os investimentos para as mais-valias relativas de cada região, 

melhorando os processos de inovação e fomentando um maior envolvimento dos atores na 

estratégia de governação. Ora, concordando com Shuman et al. (2001) que defendem que as 

redes colaborativas parecem melhorar a capacidade dos agricultores de participar e aprender 

de forma interativa, é importante fomentar a criação de conhecimento, com vista à resolução 

de problemas comuns, em cooperação com outros agricultores e outros atores. Na perspetiva 

da Triple Helix, Etzkowitz & Leydesdorff (2000) defendem o papel que cada vez mais a 

academia tem desempenhado, especificamente em redes de resolução de problemas práticos. 
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Estas redes, muitas vezes, contribuem para resolver lacunas estruturais nas regiões devido ao 

desinvestimento público na investigação. A literatura revê ainda um papel importante das 

redes multi-atores na identificação de problemas e soluções baseadas na experiência e 

conhecimento, dando como exemplo o caso dos agricultores (Madureira et al., 2015). Em 

territórios rurais estes atores fomentam novos modelos de liderança de redes de inovação 

baseados numa ação colaborativa intensa com outros players, desde autarquias, ações de 

I&D, organismos públicos, associações setoriais e territoriais, investigadores, entre outros 

(Madureira et al., 2013b). O presente trabalho aplica e discute o modelo da Triple Helix no 

desenvolvimento da fileira das prunóideas, utilizando a região da Beira Interior como estudo 

de caso. A estratégia de intervenção envolve a colaboração das três esferas: Estado, com a 

representação do poder local, regional e nacional; Academia e I&D, com as 

universidades/politécnicos e centros de investigação; e, a esfera da Produção agrícola que 

inclui os produtores, associações de produtores. O sistema Triple Helix, aplicado neste 

contexto, explica a interação entre os diferentes atores e os papéis que desempenham na 

definição de uma estratégia global para a fileira das prunóideas e que culmina com o objetivo 

de valorizar e capacitar a região e a fileira abrangendo a produção, experimentação, 

conservação e comercialização, promoção e divulgação. 

2. METODOLOGIA  
 
A metodologia deste trabalho assenta essencialmente no estabelecimento de contactos 

exploratórios com os diferentes atores envolvidos, observação direta e participação em 

reuniões, cabendo a liderança à esfera da academia, nomeadamente a ESA-IPCB. Este 

processo decorreu entre junho de 2015 e fevereiro de 2016, com o objetivo de identificar 

possíveis lacunas e problemas da fileira das prunóideas, designando-se esta rede por 

PRUNUS. Assim, um dos principais objetivos foi estabelecer uma rede focada no princípio 

da co-criação de conhecimento e que funcione como alavanca para a inovação e 

sustentabilidade da fileira, especificamente cerejas e pêssegos. A formalização da rede é 

constituída por uma diversidade de atores e inclui associações de produtores (Associação de 
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Proteção Integrada e Agricultura Sustentável do Zêzere - APPIZEZERE e Associação de 

Agricultores para Produção Integrada de Frutos de Montanha - AAPIM), autarquias locais 

(Câmara Municipal da Covilhã e Câmara Municipal do Fundão), universidades e centros de 

investigação (Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco - ESA-

IPCB e Universidade da Beira Interior - UBI), associações sectoriais (Centro de Apoio 

Tecnológico Agro-Alimentar - CATAA) e fruticultores da região da Beira Interior. Numa 

perspetiva do modelo da Triple Helix torna-se interessante estudar este caso, uma vez que 

rompe com o modelo tradicional da universidade como líder dos processos de inovação 

apresentando-se aqui diferentes iniciativas em que a liderança é defendida por agricultores. 

3. CASO DE ESTUDO: A REDE PRUNUS E A ESTRATÉGIA PARA A FILEIRA 
DAS PRUNÓIDEAS 

 
3.1 A paisagem da fileira das prunóideas na região da Beira Interior: do território 

aos atores da Triple Helix 
 

A região da Beira Interior caracteriza-se pelas condições edáficas e climáticas favoráveis à 

produção de pêssego e cereja, sendo atualmente a principal região de produção de Portugal, 

com 1640 ha de pessegueiro (INE, 2014a), que corresponde a 45% da superfície nacional 

dedicada a esta cultura e 2230 ha de cerejeiras (INE, 2014a), que corresponde a 39% da área 

de cultivo desta cultura. Paralelamente existe uma tradição de produção de fruta nesta região 

desde a década de 60, período durante o qual a atividade frutícola foi muito incrementada 

como resultado de ações do Estado, nomeadamente com II Plano de Fomento quer a nível 

nacional, quer a nível regional. A importância do setor foi reforçada com a instalação da 

Unidade Experimental da Quinta de Lamaçais dedicada à olivicultura, viticultura e 

fruticultura no apoio à criação de conhecimento. 

Apesar disso observam-se evoluções favoráveis, não só com o aumento da área de produção, 

como o aumento da produtividade de ambas as culturas, que representam atualmente 49% da 

produção nacional no caso dos pêssegos e 63% no caso das cerejas (INE, 2014b). A tradição 

capacita a região de conhecimento técnico, quer ao nível dos produtores, das organizações 
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de apoio à produção, quer ao nível das empresas associadas. Simultaneamente, existem 

circuitos de comercialização tradicionais instalados, desde circuitos curtos, especialmente no 

caso da cereja, aos circuitos organizados em que vários agentes da fileira estabelecem 

relações mais formais para obter escala de produção e atingir outros mercados. Esta região 

dispõe de dinâmicas de produção e de mercado, resultado de atualização constante, com 

introdução de novas tecnologias de produção, introdução de novas cultivares, adoção de 

novas formas de condução mais rentáveis e modernização de sistemas de rega, beneficiando 

de investimentos públicos, nomeadamente o regadio da Cova da Beira, fatores muito 

importantes para o desenvolvimento da fileira e do seu território.   

A configuração das esferas dos atores da fileira das prunóideas assenta no princípio da 

valorização do território, da valorização do conhecimento e na valorização da experiência de 

cada um dos atores, sustentados pelos pilares do apoio político e enquadramento normativo, 

financiamento e disponibilização de recursos para as infraestruturas científicas e tecnológicas 

e de apoio à produção, na experimentação, na qualificação dos agentes, no apoio técnico e 

na transferência de conhecimento (Figura 1).  
 

 
Figura 1 – Configuração do sistema Triple Helix da fileira das prunóideas na região da 

Beira Interior  
 
Os diferentes atores associados à fileira das prunóideas da região da Beira Interior destacam-

se no Quadro 1, organizados pelas esferas Academia e I&D – Produção agrícola – Estado. 



2792    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

VIII Congresso da APDEA 
II Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e   
Desenvolvimento Rural 
“Políticas Publicas para a Agricultura PÓS 2020 
 

8 
 

Quadro 1 – Atores envolvidos na fileira das prunóideas na região da Beira Interior 
Academia e I&D Produção agrícola   Estado 
UBI - Universidade da Beira Interior Produtores de pêssego Câmara Municipal da Covilhã 
ESACB - Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco 

Produtores de cereja Câmara Municipal do Fundão 

EPAL - Escola Profissional Agrícola 
da Lageosa 

Organização de produtores: Sociedade 
Quinta de Lamaçais; CERFUNDÃO - 
Embalamento e Comercialização de 
Cerejas da Cova da Beira, Lda  

CIBSE - Comunidade Intermunicipal 
da Beira e Serra da Estrela 

CATAA - Centro de Apoio 
Tecnológico Agro-Alimentar 

APPIZÊZERE - Associação de 
Proteção Integrada e Agricultura 
Sustentável do Zêzere 

Junta de Freguesia de Orjais 

CBP-BI - Centro de Biotecnologia de 
Plantas da Beira Interior 

AAPIM - Associação de Agricultores 
para a Produção Integrada de Frutos 
de Montanha 

DRAPC – Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro 

 COTHN - Centro Operativo 
Tecnológico Hortofrutícola Nacional 

MAFDR – Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural 

 
Como parte do sistema Triple Helix, a esfera da Academia e I&D (setor da educação e 

ciência) na região da Beira Interior tem sido fornecedor de conhecimento ligado à fileira das 

prunóideas, de onde se destaca a Escola Superior Agrária de Castelo Branco com formações 

na área da agronomia e fruticultura e vocacionada para a transferência de conhecimento, 

destacando-se também a Universidade da Beira Interior dando resposta ao sector, 

nomeadamente através de soluções ligadas às engenharias e ao marketing de produtos e do 

território. Nesta esfera enquadra-se também o CATAA - Centro Tecnológico de Apoio 

Agroalimentar e o CBP-BI - Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior. O primeiro 

tem como core promover a investigação, o desenvolvimento e implementação de novas 

tecnologias, fomentar a modernização e a diversificação dos produtos e processos de fabrico. 

Já o CBP-BI trata-se de um centro de investigação e desenvolvimento experimental. Ao nível 

do ensino profissional há a destacar a Escola Profissional da Lageosa com oferta formativa 

associada à produção agrícola. Esta esfera assume um papel preponderante no 

desenvolvimento económico das regiões, como é preconizado pelo modelo Triple Helix. 

Na esfera da produção agrícola surgem, para além dos produtores, as organizações de 

produtores, e as associações que prestam apoio técnico à produção e apoio à divulgação da 

fileira, nomeadamente AAPIM e APPIZÊZERE. Já na esfera do estado surge o poder local 

com um papel importante no desenho de políticas à escala local de dinamização da fileira e 

impulsionando o poder estatal para o desenho de políticas e programas de suporte e incentivo 
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à inovação e valorização dos territórios de baixa densidade, como é o exemplo da “Medida 

1 – Inovação” do Programa de Desenvolvimento Rural para 2014-2020 (PDR 2020) através 

da ação “1.1 – Grupos Operacionais” (GO). Esta medida visa essencialmente implementar e 

reforçar as ligações entre a investigação, agricultores, comunidades rurais e empresas, 

associações e outras organizações e Serviços de Aconselhamento, que fundamentem os 

objetivos da Parceria Europeia de Inovação (PEI) para apoiar a inovação, a produtividade e 

sustentabilidade do setor agrícola. 

Com o objetivo de responder aos desafios da Medida 1 do PDR 2020, os principais 

stakeholders da fileira das prunóideas da região da Beira Interior imprimiram uma nova 

dinâmica de cooperação com a constituição de uma rede informal, designada de “PRUNUS-

valorização de recursos e capital humano”. A rede PRUNUS é horizontal, de escala regional 

e envolve uma diversidade de atores que interagem ativamente na fileira das prunóideas.  

 

3.2 Rede PRUNUS: estratégia e ambição   
As esferas que compõem a rede PRUNUS, de acordo o sistema Triple Helix, caracterizam-

se por um esbatimento de fronteiras institucionais. Esta diluição corresponde à passagem para 

um modelo em que os diferentes atores assumem novos papéis e/ou missões, isto é, a 

“capitalização de conhecimento”, como defendido por Etzkowitz (2008). O setor da 

produção agrícola procura, nesta rede, o estabelecimento de parcerias para a investigação e a 

participação em projetos, a que corresponde uma maior facilidade de obtenção de 

conhecimento e, simultaneamente, maior facilidade de financiamento de ações associadas à 

inovação e experimentação. Ao mesmo tempo, a esfera da academia torna-se um motor de 

desenvolvimento, pela capacidade de transferência de conhecimento para o setor produtivo, 

assumindo-se também como agente económico relevante, não só pelo seu envolvimento no 

desenvolvimento socioeconómico do território, como pela capacidade de produzir mais 

conhecimento científico, refutando assim a ideia de que o aumento da diversificação do seu 

papel diminuiria a sua capacidade de produzir conhecimento (Gibbons et al., 1994). Ao nível 

local e regional, as instituições governamentais agem como parceiros, como sócios de poder 

de decisão e também como vias de canalização de recursos e de dinamização de iniciativas, 
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quer de âmbito sectorial, quer territorial.  A dinâmica interinstitucional observada entre os 

diferentes atores definiu como estratégia para a valorização da fileira das prunóideas a 

identificação prévia das necessidades de conhecimento existentes, nomeadamente ao nível 

da produção, experimentação, conservação e comercialização e a promoção e divulgação da 

fileira. As necessidades identificadas resultaram na submissão de diversas iniciativas à 

“Medida 1.1 – Grupos Operacionais”, designadas por Prunus TECH, Prunus BOT, Prunus 

FITO, Prunus FERTIS, Prunus EXPERT, Prunus DEMO, Prunus PÓS e Prunus UP (Quadro 

2), que envolvem os atores em diversas iniciativas e em diversas perspetivas imprimindo uma 

dinâmica global, coerente e interativa. Estas visam essencialmente contribuir para: 

 A valorização de subprodutos frutícolas, nomeadamente os produtos de refugo e 

resíduos vegetais dos pomares; 

 A avaliação da produção dos pomares; 

 A monitorização e controlo de infestantes privilegiando metodologias mais 

sustentáveis, quer do ponto de vista económico e quer ambiental; 

 A promoção do equilíbrio ecológico e de saúde das plantas com a adoção de métodos 

de controlo alternativos, antecipando respostas alternativas à limitação do uso de 

produtos fitossanitários;  

 A otimização de sistemas de fertilização orgânica e mineral com vista a uma produção 

sustentável dos pomares e o uso racional dos recursos naturais;  

 A valorização da experimentação, criação e transferência de conhecimento, resultante 

de processos e meios para a avaliação da adaptação de novas cultivares, porta-

enxertos e sistemas de condução, bem como outras técnicas culturais associadas com 

a produção, tendo em consideração as tendências de consumo; 

 Promover estudos de conservação e extensão da vida útil e redução de desperdício de 

produtos frutícolas; 

 Incentivar o investimento na promoção e marketing territorial da fileira, capaz de 

potenciar a inovação ao nível do desenvolvimento de novos produtos à base de 

prunóideas. 
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Quadro 2 – Problemas identificados pelos atores da Triple Helix e soluções propostas no 
âmbito das iniciativas da rede PRUNUS 

Eixo Iniciativa Que problema(s) estão na base da ação? Quais as soluções propostas? 

Pr
od

uç
ão

 

Prunus 
TECH 

1. Identificação de problemas fitossanitários em 
pomares potenciados com os frutos que ficam 
depositados no solo;  

2. Necessidade de utilizar complementos 
alimentares em pequenos ruminantes em 
período de carência de pastagens. 

 Conceção de equipamento robotizado 
autónomo de apoio à retirada dos frutos de 
refugo do pomar diminuindo a pressão da 
doença/praga; 

 Utilização de um produto sem valor atual 
(frutos de refugo) para a alimentação animal. 

Prunus 
BOT 

3. Falta de conhecimento real do potencial 
produtivo dos pomares;    

4. Custos elevados no controlo infestantes. 

 Conceção de um sistema robótico aéreo 
autónomo destinado a:  
a) fazer o reconhecimento e a classificação 

de frutos e quantificação da produção;  
b) testar um pulverizador regulável de alta 

precisão em infestantes dominantes. 
Prunus 
FITO 

5. Avaliação e monitorização de problemas 
fitossanitários relacionados com pragas e 
doenças de introdução recente em Portugal. 

6. Necessidade de mitigar o seu impacto nas 
culturas. 

 Monitorizar o ciclo da praga/doença de modo a 
posicionar corretamente a intervenção, com a 
maior eficácia; 

 Avaliar diferentes meios de luta minimizando 
a utilização de químicos. 

Prunus 
FERTIS 

7. Problemas limitantes à produção a nutrição 
em azoto e fósforo no caso da cerejeira e de 
magnésio no caso do pessegueiro bem como o 
baixo teor de matéria orgânica existente nos 
pomares. 

 Otimização da rega deficitária e a valorização 
de resíduos obtidos na exploração como 
fertilizantes orgânicos com vista à conservação 
da matéria orgânica do solo. 

E
xp

er
im

en
ta

çã
o 

Prunus 
EXPERT  
 
Prunus 
DEMO 

8. Ausência de campos de experimentação que 
permitam uma otimização do investimento na 
atividade, com a inerente diminuição do risco 
ao nível do investimento agrícola. 

 Instalação de um campo experimental que 
permita:  
a) avaliar as potencialidades e a 

adaptabilidade de novas cultivares e porta-
enxertos; 

b) testar técnicas culturais inovadoras; 
c) testar, demonstrar e divulgar novos 

equipamentos; 
d) operacionalizar ações de demonstração.  

C
on

se
rv

aç
ão

 e
 

co
m

er
ci

al
iz

aç
ã

o 

Prunus 
PÓS 

9. Ausência de conhecimento sobre eficácia dos 
processos para a conservação em frio de 
cerejas e pêssegos, bem como do uso de 
embalagens que permitam preservar os frutos 
no seu expoente máximo de qualidade durante 
o maior período de tempo. 

 Otimizar processos de conservação e 
armazenamento;  

 Desenvolver embalagens ativas e/ou 
inteligentes apropriadas à extensão da vida útil 
dos produtos frutícolas endógenos da região da 
Beira Interior recorrendo a novas tecnologias e 
materiais. 

Pr
om

oç
ão

 e
 

di
vu

lg
aç

ão
 

Prunus 
UP 

10. Ausência de uma estratégia de valorização do 
território, das infraestruturas de apoio à 
atividade de produção agrícola e dos produtos 
frutícolas, em particular o pêssego. 

 Conceber ações que liguem a fruticultura 
regional e o turismo;     

 Valorizar a biodiversidade associada ao setor 
frutícola da região;  

 Conceber uma estratégia de marketing 
territorial e de valorização dos produtos da 
região com a participação de todos os atores da 
fileira. 

 

A Figura 2 ilustra a diversidade de contextos e âmbito de cada iniciativa, bem como quem 

propôs e quem a lidera. É interessante notar que a maioria das iniciativas propostas foram 
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concebidas num processo botton-up, tendencialmente estas caracterizam-se por abordagens 

de “baixo para cima”, com uma prevalência horizontal e uma mistura de interações formais 

e informais entre os vários elementos do sistema TH. 

 

Figura 2 – Contextualização das iniciativas da rede Prunus. 

Da leitura da Figura 2, destaca-se ainda o facto da maioria das ações envolver os parceiros 

de todas as esferas da TH. Tal sugere que cada iniciativa parte da aprendizagem coletiva para 

a necessidade de reforçar sistemas de criação e partilha de conhecimento, co-inovação no 

setor que confluem para o desenvolvimento rural. 

4. CONCLUSÕES  
 
Com este trabalho de investigação foi possível detetar uma atitude institucional tendente ao 

aprofundamento das relações entre as esferas da Academia e Estado com o tecido Produtivo, 

potenciando assim novas dinâmicas de investigação e uma aproximação às necessidades de 

setores estratégicos do território. Efetivamente, as esferas da Triple Helix, nesta perspetiva 

da rede Prunus, assumem uma atitude facilitadora das dinâmicas inter-relacionais, 

promovendo a valorização e contínuo progresso do tecido frutícola da região, muito exigente 

em conhecimento, e assumindo como objetivo principal a capacidade de fortalecer o 

enraizamento territorial das atividades ligadas à fileira e ao seu desenvolvimento sustentável. 

A rede Prunus apresenta-se como uma estrutura coesa com um envolvimento pró-ativo de 

cada um dos parceiros. 
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RESUMO 

O objetivo é analisar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), por intermédio dos recursos, em que se está diante de um paradoxo: é um 
“novo modelo agrícola” ou é um “produtivismo adaptado”? O Pronaf tem recursos com 
destinações específicas ao atendimento de grupos marginalizados das políticas 
macroeconômicas para promoção do desenvolvimento rural, contemplando as 
desigualdades ocasionadas pela política agrícola brasileira.  Parte-se da hipótese de que 
embora o discurso “socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente 
correto” permaneça nos recursos apresentados, estes, aproximam-se ao modelo 
produtivista à agricultura familiar, tendo em vista acomodar as demandas 
socioeconômicas. As linhas especiais de crédito incorporadas no Pronaf têm o foco à 
participação na economia e inclusão social dos beneficiários.  Desta forma, analisa-se a 
evolução de recursos programados para o crédito rural e as condições e evolução de 
financiamento do Pronaf entre as safras 2003/04 a 2013/14 e os recursos destinados ao 
crédito agrícola.  

Palavras-chaves: Política de crédito, agricultura familiar, financiamento agrícola 
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ABSTRACT 

This paper considers the National Program for Strengthening Family Agriculture 
(Pronaf), through the resources, which is facing a paradox: it is a "new agricultural 
model" or is a "adapted productivism"? The Pronaf has resources with specific 
allocations care of marginalized groups of macroeconomic policies to promote rural 
development addressing inequalities caused by the Brazilian agricultural policy. It 
started from the hypothesis that although the speech "socially just, economically viable 
and environmentally correct" remains in our resources, they are closer to the 
productivist model of family farming in order to accommodate the socio-economic 
demands. Special credit lines built into Pronaf have the focus to participation in the 
economy and social inclusion of beneficiaries. Thus, it analyzes the evolution of 
programmed resources for rural credit and the conditions and evolution of financing 
Pronaf between harvests 2003/04 to 2013/14 and the resources allocated to agricultural 
credit. 

Keywords: Credit of policy, family agriculture, agricultural financing 

 

1. INTRODUÇÃO 

A busca do equilíbrio macroeconômico como os acertos e negociações no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), as exigências internacionais com 

imposição de cotas, tarifas, aumento de subsídios para difícil importação de produtos 

agrícolas dos países em desenvolvimento ou desenvolvimentista, na ordem tributária 

com consequência direta na ordem econômica, a concentração fundiária e de renda, a 

redução dos níveis de pobreza, incide e agravam as desigualdades na agricultura 

brasileira.  

Diante dessas e mais situações fáticas, a política agrícola brasileira como política 

estrutural, passa ser a garantia de políticas de intervenção do Estado que ao final e ao 

cabo empenha-se por uma política de desenvolvimento rural. Todavia, estruturada em 

pilares da economia como a produção e o crédito rural, abarcando, assim, uma visão de 

conjuntura face às consequências da globalização e/ou fatores globalizante com  

possíveis, implicações que permeiam as instituições as quais não estão ilesas desse 

processo e tampouco à agricultura, em que sob o olhar macroeconômico, o contexto da 

política agrícola brasileira perpassa pela intervenção do Estado com regulação da 
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agricultura com aumento da produção permeado pela política macroeconômica1 e a 

politica setorial. 

De acordo com Delgado,  a política agrícola conseguiu se adaptar às mudanças 

macroeconômicas, as quais favoreceram, por exemplo, nos anos de 1980 as exportações 

agrícolas, ao contrário das políticas diferenciadas de desenvolvimento rural que foram 

atingidas de forma negativa pelo manejo da política macroeconômica (Delgado, 2009, 

p.49).  Para o mesmo autor a política macroeconômica é capaz de [...] neutralizar ou 

inviabilizar o funcionamento das políticas voltadas pra agricultura, assim como pode 

conter uma política agrícola implícita, independente da existência ou não de uma 

política explicita em nível nacional (Delgado, 2008, p.209). 

Convém lembrar, em setembro de 1982, a moratória mexicana levou o setor 

agropecuário brasileiro realizar ajustes macroeconômicos em face às dificuldades fiscais 

experimentadas pelo Estado.  Embora, a agricultura mostrasse indicativos de superação 

dos efeitos da crise internacional, ajustando os preços para o mercado interno, o foco era 

na produção para a exportação agravando as desigualdades sociais, impondo-se a 

participação do Estado. 

Conquanto a participação do Estado é uma necessidade,  porém há um desafio a 

ser enfrentado quando se fala em política agrícola e politica agrária.  Não enfrentá-lo ou 

não considerar de forma distinta a política agrícola e a política agrária é ficarmos no 

campo das “intenções ideologizadas” e, por consequência, fica comprometido de forma 

negativa a formulação de um projeto democrático de desenvolvimento rural, pois são 

somados a mescla de tantos “querer” (Delgado, 2009, p. 28).  Lembrando, as 

interligações das demandas e reivindicações do movimento sindical associam-se a 

políticas agrárias, agrícolas, políticas e sociais. 

Há interações importantes envolvendo a política agrária, desenvolvimento rural, 

monetária, fiscal, social, comercial e na própria política externa e interna no país.  As 

políticas de desenvolvimento rural, instrumentos diferenciados de intervenção estatal 

representam a tentativa do elo de integração entre política agrária e política agrícola.   

Nada fácil, pois a agricultura é um campo complexo a começar pela dicotomia de 
                                                           
1 A politica macroeconômica pode ser percebida de forma abrangente, ou seja, com focos na política 
fiscal, monetária, comercial e cambial (Delgado, 2008, p.208). 
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competência da política agrícola brasileira2, há dois ministérios – Ministério da 

Agricultura Abastecimento e Pecuária (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) um para grandes produtores agrícolas e outro para pequenos produtores.  

Na aplicação do princípio da universalidade há direitos diferenciados na planificação, 

implementação e execução das ações governamentais aos agricultores de modo geral.  

 Registra-se que a política agrícola teve nos seus primeiro anos pouco ou quase 

nada de repercussão, haja vista os recursos fiscais ou parafiscais do governo federal ser 

restritos. Limitava a operacionalidade dos sistemas de crédito rural provindos da década 

de 1970, portanto, com menor apoio governamental nos anos de 1990.  Afora isso, 

vários planos de estabilização da economia e controle da inflação incidiram na aplicação 

de índices para correção dos preços e das dívidas agrícolas agravando a situação de 

muitos agricultores, levando-os a inadimplência (Walquil, 2006, p.213). 

São contextos que configuram uma visão de conjuntura nas políticas e 

programas de governo, pressões internas ou do cotidiano doméstico e as pressões 

externas que muitas das vezes o governo alia-se a organismos e/ou agência 

internacionais para formulação de programas como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que envolve no campo econômico a 

política monetária, fiscal e comercial com a implantação contratual dos aportes de 

recursos financeiros subsidiados com juros baixos, tempo de carência entre outras 

oportunidades para acessar o crédito rural que se comporta em custeio e investimentos. 

Neste sentido, tomaremos por base as especificidades de uma política pública - o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - instituídas em 

1996, no Brasil, em que várias interfaces são criadas ao atendimento de grupos 

marginalizados das políticas macroeconômicas para promoção do desenvolvimento 

                                                           
2 A política agrícola instituída pela Lei n° 8.171/91, de 17 de janeiro de 1991, a partir da previsão da 
Constituição Federal de 1988: “ Art. 187 - A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, 
com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como 
dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: I - 
os instrumentos creditícios e fiscais; II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de 
comercialização;  III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV - a assistência técnica e extensão rural; V 
- o seguro agrícola;  VI - o cooperativismo;  VII - a eletrificação rural e irrigação;  VIII - a habitação para 
o trabalhador rural.  § 1º - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, 
agropecuárias, pesqueiras e florestais.  § 2º - Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de 
reforma agrária”(Brasil, 1991). 
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rural com a premissa de estabelecer a simetria a partir de uma  política inclusiva  com a 

política econômica, haja vista as linhas especiais de crédito instituídas ao longo do 

tempo, as quais estão divididas entre o custeio e investimentos a grupos e temáticas 

específicas, como: das mulheres, jovens, agroecologia, semiárido entre outros da 

agricultura familiar.   

Assim, a inflexão que se faz é de que, embora a produção seja em menor escala 

dos agricultores familiares, todas as ações desenvolvidas de inclusão social na 

agricultura, aqui representadas pelo Pronaf, ainda permanecem com o foco econômico 

onde o crédito rural é usufruído por públicos consolidados ou quase consolidados, 

aumentando a rede por meio das linhas especiais de financiamento, mas que culminam 

por incentivarem o modelo produtivista de produção agrícola, especializada e com viés 

para o mercado.  Desta maneira, se que questiona no presente artigo, é a capacidade do 

Pronaf sanar as desigualdades ocasionadas pela política agrícola estatal produtivista,  as 

quais visam estimular a modernização agrícola, instituindo um novo padrão de 

desenvolvimento rural. 

O artigo será apresentado em quatro seções a contar desta introdução.  A 

segunda trata-se sobre as bases e fontes de criação do Pronaf e a política de crédito 

rural; a terceira seção argumenta-se sobre o Pronaf na concepção de um “novo modelo 

agrícola” ou “produtivismo adaptado” e na quarta seção as considerações finais.  

 

2.  O CONTEXTO DO SURGIMENTO DO PRONAF 

2.1  O Pronaf – reflexões sobre suas bases e fontes de criação. 

Com o processo de democratização as reivindicações dos trabalhadores rurais 

intensificam o debate após a Constituição Federal de 1988. No campo das 

reivindicações sociais, o movimento sindical dos trabalhadores rurais vinculados à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e o Departamento 

Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) 

organizaram e direcionaram suas lutas e reivindicações na reconversão e reestruturação 

produtiva dos agricultores familiares, haja vista o processo de abertura comercial da 

economia com a criação do Mercosul , na década de 1990 (Schneider, et. al., 2004).  Na 
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década de 2000, as mulheres trabalhadoras rurais organizam-se e solicitam crédito rural 

voltado para as mulheres rurais, portanto, havia urgência na formulação de políticas 

públicas.  

Concomitantemente, estudos conjuntos da FAO/Incra  delineavam o conceito de 

agricultura familiar e fixavam as diretrizes adequadas a este grupo familiar.   O Incra 

categorizou a agricultura familiar em três modalidades: a consolidada, em que os 

agricultores estão estabelecidos direcionados para o agronegócio, a de transição em que 

os agricultores estão integrados parcialmente às políticas públicas e as inovações 

tecnológicas e a agricultura periférica, em que geralmente os estabelecimentos são 

precários, em termo de infra-estrutura e dependentes de programas do governo como o 

acesso a crédito, a assistência técnica, a redistribuição de terras entre outros. Assim 

verifica-se a adoção do termo agricultura familiar pela sociedade e em diversos 

programas sociais. 

Todavia, o reconhecimento na esfera das políticas públicas da criação do Pronaf 

para o meio rural com políticas apropriadas a agricultura familiar configura-se nesta 

identidade do agricultor familiar construída pelo Estado, cuja tese: 

[...]era que os produtores familiares, descapitalizados e com baixa 
produtividade, não estariam em condições de tomar recursos a taxas de 
mercado para realizar os investimentos em modernização e elevação da 
produtividade. (Guanziroli, 2007, p. 302). 

O Pronaf foi instituído pelo Decreto Presidencial n.º 1.946, de 28 de junho de 

1996, com objetivo de “estabelecer um novo padrão de desenvolvimento sustentável 

que vise ao alcance de níveis de satisfação e bem-estar de agricultores e consumidores, 

no que se refere às questões econômicas, sociais e ambientais, produzindo um novo 

modelo agrícola nacional” (Brasil, 1996, p. 11). A proposta de um novo modelo 

agrícola nacional baseado em uma agricultura familiar fortalecida, capaz de gerar 

emprego, renda e melhores condições de vida e trabalho no campo, diminuindo as 

desigualdades no meio rural, promovendo um desenvolvimento rural equitativo e 

equilibrado sob aspectos socioeconômicos e ambientais. 

Em que pese à missão do Programa seja de fortalecimento do agricultor familiar 

ainda é o acesso ao crédito à questão motivadora e qualificadora do Pronaf aos 

agricultores familiares, pois financia projetos individuais ou coletivos de agricultores 



Atas  Proceedings    |    2807

 Abordagem Territorial para o desenvolvimento rural: Conceitos, Sujeitos e Políticas  P16

7 
 

familiares e assentados de reforma agrária e demais beneficiários (quilombolas, 

pescadores artesanais, povos indígenas, demais povos da comunidade tradicional, 

silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 

sustentável daqueles ambientes e outros descritos como beneficiários na execução do 

Pronaf).  Assim, em apertada síntese, passamos às reflexões sobre a política de crédito 

rural ao beneficiário do Pronaf. 

2.2  Política de Crédito rural  

  Na década de 1970, em plena revolução verde, a quantidade expressiva de 

recursos, proporcionou ao produtor rural o acesso aos insumos modernos e mecanização 

para aumentar sua produção e produtividade, onde o crédito de investimento permitiu a 

adoção de novas tecnologias e o custeio financiou a compra de insumos a cada ciclo 

produtivo, o que de forma geral, ainda se verifica atualmente. Bacha (1997) destaca que 

na década de 1970 a maior parte dos recursos de crédito rural era proveniente de fontes 

sem custo, oriundos da emissão de moeda, das exigibilidades sobre os depósitos à vista 

e das transferências de recursos do Orçamento do Tesouro, resultando na concessão de 

empréstimos com taxas de juro real negativa. Com isso, aliado ao grande volume de 

recursos, a política de crédito rural se consolidou como o mais importante instrumento 

da política agrícola. 

Contudo nas décadas 1980 e 1990 emergiram problemas circunstanciais que 

influenciaram os ajustes da política agrícola da época, destaca-se: aumento da inflação e 

crise fiscal do Estado, por conseguinte, a política de crédito rural brasileira tem os 

efeitos dos ajustes necessários ao controle da inflação e do ajuste fiscal. 

A necessidade de ajustes fiscais e a instabilidade econômica provocaram grande 

oscilação no volume de recursos destinados ao crédito rural.  A política agrícola  segue 

nova orientação, bem como a política de crédito rural buscou-se fontes não inflacionária 

de financiamento. Implicando em reduzir a participação direta do governo na concessão 

de financiamentos e retirar progressivamente os subsídios ao crédito (Ramos & Martha 

Junior, 2010). 

Com isso houve o esgotamento das fontes de recursos não inflacionárias do 

crédito rural, tornando sistema cada vez mais dependente da complementação feita pelas 
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autoridades monetárias, daí o fato ter ficado conhecido como “estatização do crédito 

rural” (Bacha et. al., 2005). 

Por outro lado, a década de 1990 foi marcada pela abertura da economia 

brasileira, inserção no mercado internacional e estabilização da moeda. Para o crédito 

rural, o governo manteve sua estratégia de procurar fontes alternativas e aumentar a 

participação de agentes privados no financiamento agropecuário, afirmando-se como 

regulador e estimulador do setor, sendo o gerador dos recursos. O agente de 

financiamento de crédito rural passou a ser o Banco Nacional de Desenvolvimento  

Econômico e Social – BNDES, instituindo novos programas de incentivo ao 

investimento.  

Contudo, a crise de endividamento foi bastante impactante para o setor que 

passou pelo processo de racionalização na oferta de crédito e redução de subsídios na 

década anterior. Este processo gerou impactos ao setor.  Para Toschi ( 2006) as altas 

taxas de juros somadas ao câmbio valorizado no início do Plano Real prejudicaram os 

produtores pela combinação de preços baixos e custos altos. Período em que há o 

crescimento da inadimplência no setor agropecuário3. 

As estratégias do governo em relação ao crédito rural foram se adequando ao 

contexto macroeconômico e às suas decisões em termos de política pública (Ramos & 

Martha Junior, 2010).  A política de crédito rural brasileira é adaptada e complementada 

com novos programas e leis que não atendem apenas as necessidades do cenário 

macroeconômico, mas a demandas relativas as políticas públicas inclusivas,  fruto da 

emergência e inclusão de novos temas na agenda da sociedade e do governo, ainda que 

sua diretriz principal é o estímulo a produção voltada para o mercado.4  

                                                           
3 De acordo com Coelho (2001), a crise do endividamento evidenciou uma série de deficiências na 
estrutura do crédito rural, destacando o elevado grau de concentração dos empréstimos, inclusive o alto 
grau de concentração de dívida nas mãos de poucos mutuários. Para solucionar a questão do 
endividamento e inadimplência as medidas adotadas foram: instituição do programa de Securitização, do 
Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa) e do Programa de Revitalização de Cooperativas de 
Produção Agropecuária (Recoop)(Ramos & Martha Junior, 2010). 

44  Reconhecemos que desde a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 1960, houve 
diversas fases em que houve adaptação da política de crédito rural brasileira. A Lei nº 4.829/65 e o 
Decreto nº 58.380/66 disciplinam o crédito rural quanto instrumento de financiamento das atividades 
rurais. 
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Adaptações como: a partir da segunda metade da década de 1990 há  emergência 

de pautas relacionadas ao meio ambiente, inclusão social e econômica na agenda 

governamental, o que acarretando modificações na política agrícola e conseguinte na 

política de crédito rural.  

 Com isso, a política de crédito rural passa a ter critérios mais rígidos para 

concessão de financiamentos, maior pulverização do crédito subsidiado através de 

cooperativas de produção e a maior participação de formas alternativas de 

financiamento em resposta à escassez dos recursos a taxas preferenciais (Almeida & 

Zylbersztajn, 2008).  Neste contexto de inclusão econômica e social, o governo cria em 

1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, para 

financiar as atividades desenvolvidas pelo agricultor familiar oferecendo taxas de juros 

e condições diferenciadas.  Considerando a política de crédito rural, instrumento para a 

concessão de crédito diferenciado, com taxas de juros e condições de pagamento 

distinto da política de crédito geral, mecanismo essencial de incentivo ao setor 

agropecuário com objetivos e especificidades definidos normativamente. 

De modo geral, o financiamento destas atividades está alocado em duas 

modalidades de crédito: os custeios, investimentos e comercialização. Os custeios são 

financiamentos das atividades agrícolas, pecuárias ou de industrialização e 

beneficiamento, para o provimento do capital de trabalho como para as despesas 

habituais do ciclo produtivo.  O financiamento do tipo investimento tem por finalidade a 

formação de capital fixo (ou semifixos) em bens, como no caso de formação de culturas 

permanentes, investimentos em benfeitorias permanentes, aquisição de máquinas, 

reflorestamento, aquisição de animais, entre outros. Já o financiamento de 

comercialização tem por objetivo facilitar a colocação da produção no mercado, 

podendo ser concedido de forma direta ao produtor rural ou através de cooperativas. 

A concepção de crédito rural no Brasil pelo o Banco Central é estimular o uso 

desses recursos por produtores individuais ou através de cooperativas, para o manejo 

racional da terra, o uso de técnicas melhores de cultivo e mais modernas que promovam 

o incremento da produtividade, redução nos custos de produção e distribuição, em que 
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há melhora na qualidade de trabalho e na qualidade de vida do agricultor e, desta forma 

tem-se o setor rural mais forte e competitivo.  

Cabe reconhecer, ao longo do tempo desde sua criação (1996), o Pronaf se 

consolidou como a principal política pública para a agricultura familiar e “passou a ser 

entendido, especialmente pelos seus gestores governamentais, como a mola-propulsora 

de uma estratégia nacional de valorização da diversidade social da agricultura familiar e 

do meio rural” (Aquino & Schneider, 2010).  No entanto, o que se questiona é se o 

Pronaf está sendo capaz de promover e estabelecer o sugerido “novo modelo agrícola 

nacional”, reduzindo desigualdades e promovendo o desenvolvimento rural pretendido? 

 

3. PRONAF PARA UM “NOVO MODELO AGRÍCOLA” OU “PRODUTIVISMO 

ADAPTADO”? 

O Pronaf é a política mais representativa no âmbito da agricultura familiar, que 

possibilita a inserção destes produtores na política agrícola brasileira e fortalece a 

agricultura familiar como categoria social por meio de financiamentos. 

 Embora seja inegável a representatividade desta política para a agricultura 

familiar e na construção de um desenvolvimento rural sustentável ambientalmente e 

inclusivo em relação aos aspectos socioeconômicos, através da analise de projeção de 

recursos para a agricultura, de modo geral, há algumas constatações que devem ser 

consideradas. 

Nos dez primeiros anos de existência do Programa, a disponibilidade e liberação 

de recursos evoluíram a passos lentos até o início da década de 2000, devido a 

dificuldades oriundas do setor bancário público que se mostrou inicialmente resistente a 

ampliação da concessão de crédito, porque não havia garantia financeira do pagamento 

do crédito oferecido aos agricultores familiares.  Para Guanziroli (2007) “este problema 

teria sido em parte solucionado com a atuação dos Fundos de Aval que permitiram que 

se aumentasse a participação dos beneficiários no acesso aos recursos”. A partir de 

então, se pode observar tendência crescente na liberação de recursos que entre o ano de 

1999 a 2005, “passou-se de uma liberação de R$ 2.189 milhões para R$ 6.300 milhões” 

(GuanzirolI, 2007). 
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A tendência ascendente no volume de recursos destinados a agricultura no 

Brasil, incluindo a agricultura familiar, embora com oscilações, desde período acima 

mencionado até o período das safras 2013/14, como se observa na tabela  abaixo dos 

recursos programados para o crédito rural, entre as safras de 2003/04 a 2013/14. 

Tabela 1 – Evolução de recursos programados para o crédito rural (milhões de R$)  

Fontes de recursos e programa 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

1. Custeio e comercialização 
            
21.400  28.750 

            
33.200  41.400 

            
49.100  

            
54.800  66.200 75.550 80.238 

            
86.950  97.627 

1.1 Juros controlados 16.400 17.700 20.900 30.100 37.850 45.053 54.200 60.700 64.138 72.550 82.227 

1.2 Juros livres 5.000 11.050 12.300 11.300 11.250 9.747 12.000 14.850 16.100 16.400 15.400 

2. Investimento 5.750 10.700 11.150 8.600 8.900 10.200 14.500 18.050 27.000 28.300  38.436 

2.1 Finame Agrícola Especial 500 500 500        200 200 0 0 0 0 0       0 

2.2 Proger Rural ( 8%a.a) 250 100 100 100 100 200 0 0 0 0       0 
2.3 Demais programas 
BNDES 2.000 2.600 8.550 6.100 6.100 6.500 10.000 10.500 14.500 16.000       - 

2.4 Fundos Constitucionais 1.000 2.000 2.000 2.200 2.500 3.500 3.500 2.521 2.900 2.900    2.876  
2.5 Recursos Externos 63 
Rural 0 0 0 0 351 0 0 159 400 0     - 

    2.2.2 Pronamp (5% a.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 4    5.160 

      - Banco do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1,6      2.6 
    - Bancos Cooperativos e        
Basa 0 0 0 0 0 0 0 0 - 250     50.0 
     - Rec. Obrig. MCR 6-2- 
Outros Bancos 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.000     1.110 

     - BNDES 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.150     1.400 
2.2.5 Rec. Obrig. MCR 6-
2(6.75% a.a) 0 0 0 0 0 0 0 4,616 4,5 500     5.000 
2.2.6 Poupança Rural (MCR 
6-4) 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0     50.0 

2.2.7  Recursos Livres 0 0 0 0 0 0 0 372 600 500       - 
3. Linhas Especiais a Juros 
Controlados 0 0 0 0 0 0 12.300 9.308 2.500 4.400       - 
3.1 BNDES/BB Procer - 
Agroindústrias (11.25% a.a) 0 0 0              0 0 0 10 3,104 2.500 2.000  7.250 
3.2 BNDES/BB-PASS Álcool 
(9,0%a.a) 0 0 0 0 0 0 2.300 453 0 2.400     - 

3.3 BNDES PSI-BK (6,5%a.a) 0 0 0 0 0 0 0 5.841 0 0  6.000 

3. Agricultura Empresarial 27.150 39.450 44.350 50.000 65.867 65.000 93.000 94.212 107.238 115.250  136.063 

4. Agricultura Familiar 5.400 7.000 9.000 10.000 8.066 13.000 15.000 11.443 16.000 18.000  21.000 

5. Total 32.550 46.450 53.350 60.000 73.933 78.000 108.000 105.655 123.238 133.250  157.063 

Fonte: MAPA, 2016 – Tabela extraída do MAPA, porém adaptada aos dados que interessa ao tema 

discutido neste artigo. 

 É possível observarmos na Tabela 1 que os volumes de recursos são destinados à 

oferta de crédito rural aumentaram anualmente no decorrer das safras. Este 
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comportamento crescente na disponibilidade de crédito se dá tanto para agricultura 

empresarial quanto para agricultura familiar. 

 Ainda, a adaptação que é feita nas linhas e programas de oferta de crédito de 

acordo com as demandas e pautas da agenda do governo. A partir da safra 2002/03 

foram instituídos quatro programas para apoio a implantação de sistemas de irrigação, 

plantio comercial de florestas, desenvolvimento cooperativo e cacauicultura (Brasil, 

2016). Contudo, a criação de novos programas, oriundos de demandas especificas e 

regionalizadas não facilitou o acesso ao crédito.  Observa-se que 18 programas 

existentes foram agrupados para facilitar a aplicação dos recursos, sendo eles: 

Podrefruta, Moderagro, Podreagro, Podreinfra, Moderinfra. Estes cinco grupos 

apresentam como finalidade a modernização e aumento da produção e produtividade 

das diferentes culturas tendo em 2007/2008, o Podrefruta, Moderagro, Podreagro 

unificados no Moderagro5 (Brasil, 2013). 

Registra-se, a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental passou a 

estar mais em cena a partir de 2007/2008 e desta forma, vários programas, inclusive o 

Moderagro foram sendo reformulados para a contemplação das questões ambientais, 

inclusive com a criação de uma linha de investimentos destinados a integração lavoura-

pecuária (ILP), como posteriormente houve a criação do Programa de Estímulo a 

Agropecuária Sustentável. A partir da safra de 2008/09, houve uma ampliação dos 

investimentos para o médio produtor através do Pronamp. Tudo isto demonstra que o 

governo procura ajustar a sua política de crédito rural as suas demandas externas e 

globais, mas e à agricultura familiar já que a política de conciliação é ordem 

institucional. 

3.1 Recursos e Linhas de Crédito  

Em relação a agricultura familiar nota-se que anualmente o volume de recursos 

aumentou, conforme mencionado anteriormente, porém houve oscilações negativas na 

oferta de crédito rural.  Os recursos destinados para agricultura família, feito via Pronaf, 
                                                           
5 Maiores informações sobre aplicação dos recursos podem ser obtidas na página do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016) , sob o título Brasil: Crédito rural – Aplicações dos 
recursos para investimentos – Ano Safra Desembolsos (Mil Reais correntes) www.agricultura.gov.br   
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não representaram mais do que 17% do volume total dos recursos destinados ao crédito 

rural ao longo do período, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1- Porcentagem de recursos destinados ao crédito agrícola – linhas gerais de 
crédito rural e Pronaf – entre as safras de 2003/04 a 2013/14. 

 

Fonte:  Extraído dos dados informados pelo MAPA, 2013 e 2016. 

Esta destinação de até 17% dos recursos de crédito rural não representa o 

esperado diante do objetivo e pretensão do Pronaf.  Ou seja, longe está de viabilizar o 

“novo modelo agrícola nacional” com a valorização e “fortalecimento da agricultura 

familiar como categoria social, mediante apoio financeiro (financiamento para custeio e 

investimento de atividades agrícolas), capacitação e apoio à infraestrutura social e 

econômica dos territórios rurais fortemente caracterizados pela agricultura familiar” 

(Brasil, 1996).  

Desta forma, embora o volume de recursos destinados ao Pronaf ainda são 

inferiores aos demais programas de crédito rural, mesmo em períodos de estagnação e 

de crescimento no número de contratos, não se pode ignorar os resultados referentes ao 

impacto do Programa no âmbito econômico, bem como o potencial socioeconômico na 

capacidade de viabilizar a geração de renda e emprego no meio rural.   Pode-se ainda 

tratar como instrumento de contenção do êxodo rural, em face da geração de renda e o 

aumento do PIB local (Fecamp, 2002; Mattei, 2005; Ibase, 1999). 
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 Várias são as linhas de crédito destinado a um público de agricultores e 

agricultoras familiares na modalidade de investimentos, custeio e integração por cotas 

com taxas de juros de financiamento rural, na faixa de 1.5% a 7%, dependendo da 

modalidade de linha de crédito acessada.  Por outro lado, observa a inclusão de um 

grupo E (Proger Familiar Rural): agricultores com renda bruta anual entre R$ 40.000,00 

a 60.000,00, com limites de financiamento para custeio de R$ 28.000,00 e de R$ 

36.000,00 para investimento. O aumento da renda dos grupos e os limites do custeio e 

investimento empiricamente pode-se esperar uma tendência de aumento dos contratos. 

Outra percepção é a extinção dos grupos C, D e E dando origem a linha 

agricultura familiar.  Mantendo o grupo A não mencionado no Quadro I, mais abrange 

os investimentos para os assentados rurais da reforma agrária, o grupo “B” vinculado ao 

microcrédito às atividades agropecuárias ou não e a linha da agricultura familiar. 

  Tende-se a interpretar do quadro exposto abaixo que a partir do biênio 

2009/2010 os recursos aumentaram, certamente, por uma maior destinação de recursos 

por parte do governo federal no Plano Safra aos agricultores com limite para custeio e 

investimento depende do grupo que estão inseridos.  Todavia, as taxas de juros foram 

decrescendo de forma inversa as rendas e os limites estabelecidos por grupos, tornando 

atrativo o acesso dos agricultores familiares. Numa visão da política monetária há 

liberação do crédito bancário e governamental a um setor privado determinado, redução 

das taxas de juros, aumento do investimento e custeio, perpassa pela política 

macroeconômica, pois tais medidas direcionam como pano de fundo, por exemplo, a 

incorporação de agricultores consolidados para produção do mercado interno. 

A compreensão interdisciplinar que congrega o contexto do desenvolvimento 

agrícola brasileiro conjuga, neste caso, a intervenção do Estado no cenário das políticas 

setoriais, por intermédio da mescla que ocorre entre as políticas agrária, agrícola e 

desenvolvimento rural e que influência o comportamento de setores específicos da 

agricultura. 

Em qualquer dos setores deve-se levar em conta que o Pronaf de maneira geral é 

direcionado a ator coletivo para o processo de produção, ou seja, a participação de todos 

os integrantes da família.  Outra orientação são as linhas especiais implantadas, como: 

Pronaf Jovem (investimento para atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato ou 
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outras atividades); Pronaf Mulher, para investimento em atividades agropecuárias, 

turismo rural, artesanato e outras atividades de interesse da mulher, devem estar 

enquadrados como agricultora familiar.   

Quadro 1  - Condições e evolução de financiamento do Pronaf entre as safras 2003/04 a 
2015/16. 

SAFRA 

Ano 

RENDA POR GRUPO CUSTEIO INVEST. LINHAS 

ESPECIAS 

 B C D E Limite Juros Limite Juros  

03/04 1.500 10.000 27.500 -.-.- 6 mil 2/4 27 mil 1/3 Semiárido 

 

 

04/05 

 

 

2.000 

 

 

14.000 

 

 

40.000 

 

 

60.000 

 

 

28 mil 

 

 

2/4 

 

 

54 mil 

 

 

1/7,25 

Agroecologia. 

Cota-Parte, 

Mulher, Custeio 

agroindústria e 

Jovem 

07/08 4.000 18.000 60.000 110.000 28 mil 1.5/3 54 mil 1/6.25 ECO PGPAF 

 

 

 

08/09 

 

 

 

5.000 

 

 

 

110.000 

 

 

 

30 mil 

 

 

 

1.5/5.5 

 

 

 

100 mil 

 

 

 

0.5/5 

Mais Alimentos, 

Recuperação 

dívidas com 

Coop. Crédito, 

Rec. Por 

catástrofe (SC) 

09/10 6.000 110.000 40 mil 1.5/5.5 100 mil 0.5/2 -.-.- 

11/12 6.000 110.000 50 mil 1.5/4.5 130 mil 0.5/2 -,-,- 

12/13 10.000 160.000 80 mil 1.5/4 130 mil 0.5/2 -.-.- 

13/14 20.000 360.000 (sem os rebates) 100 mil 1.5/4 150 mil * 0.5/2  

 

14/15 

 

20.000 

 

360.000 (sem os rebates) 

 

100 mil 

 

1.5/4 

 

150 mil* 

 

0.5/2 

Pronaf 

Produtivo 

Orientado 

 

15/16 

 

20.000 

 

360.000 (sem os rebates) 

 

100 mil 

 

2,0/5,5 

 

150 mil* 

0,5 a 

5,5% 

 

Fonte: Adaptado Histórico do MDA/2016 – condições dos financiamentos para agricultura familiar, 
utilizando-se apenas os dados pertinentes a este artigo. Os juros são considerados em percentuais. 

* 300 mil para avicultura, suinocultura e fruticultura. 

Por outro lado, atente-se na peculiaridade da implementação das linhas 

especiais, as quais algumas além da ideia de política inclusiva a participação na 

economia há repercussões positivas a sociedade, conforme Sen:  

Assim, a participação econômica das mulheres é tanto uma recompensa em si 
(com a redução associada do viés contra o sexo feminino na tomada de 
decisões familares) como grande  influência para a mudança social em geral. 
(Sen, 2008, p.233) 
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Portanto, ações de apoio econômico à agricultura familiar com especificidade no 

atendimento de públicos marginalizados ou deixados à margem no Programa, mas 

também no caso das mulheres era porque muitos varões estavam endividados.  E, por 

outro lado, de acordo com Sabourain a percepção qualitativa estava comprometida:  

Os esforços de diversificação das modalidades de crédito não correspondem a 
uma análise da diversidade da natureza e dos modos de produção das 
agriculturas familiares e camponesas. Eles se traduzem por duas tendências: 
i) uma segmentação em função do patrimônio com um teto de crédito por 
tipo de produtor (mais ou menos precário, mais ou menos integrado ao 
mercado); ii) uma segmentação por categoria de público-alvo (mulheres, 
jovens, etc.) que arriscam dividir – em vez de fortalecer – a coesão da 
unidade familiar (Sabourain, 2008, p.723) 

Para Sabourain a proposta de novas iniciativas estava atrelada a redução contratual: 

O impacto reduzido em termos de número de contratos ou de apoio à 
produção registrado no Norte e no Nordeste levou o governo Lula a 
diversificar as modalidades de crédito (jovens, mulheres, semi-árido, floresta, 
agroecologia, transformação dos produtos, etc.). Mesmo assim – e até para os 
agricultores mais pobres –, trata-se sempre de apoio a uma produção 
destinada ao mercado capitalista.  (SABOURAIN, 2007, p. 723) 

 De certo modo, Sabourain não emite crítica ao léu, trata-se de uma linha 

especial que teve seu acesso facilitado mediante a garantia de mais  uma operação à 

família, independente do outro crédito que tenha sido contratado pelo grupo familiar. 

Ainda, há registros que a partir da transformação do Pronaf Mulher em linha especifica, 

foram realizados 2.598 contratos, totalizando um montante de R$ 21.585.505,00 

emprestados. (Brasil, 2006).   

Para Schneider (2007) a política de crédito do PRONAF “ainda não combina 

instrumentos de estímulo às atividades agrícolas com outros que fortaleçam e permitam 

a expansão das atividades não agrícolas e a pluriatividade das famílias de agricultores ”, 

“Tem-se que levar em conta que o PRONAF apresenta dificuldades para promover 

mudanças no campo, porque o modelo de agricultura preconizado pelo programa está 

intimamente ligado com a lógica setorial e produtivista do padrão de desenvolvimento 

convencional”(Aquino & Schneider, 2010.p.15). Ou seja, o Pronaf apoia a agricultura 

familiar através da concessão de crédito na replicação do sistema agrícola 

tradicionalmente produtivista, com o foco produtivo voltado ao mercado, pois não 

consegue contemplar as características da agricultura familiar que está baseada na 

diversificação produtiva e de organização socioeconômica diferenciada. 
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 Ao que tudo indica, o Pronaf foi desenhado e é constantemente adaptado para 

atingir públicos direcionados da agricultura familiar. No caso, agricultores familiares 

com capacidade de atingir padrões de organização e produção da agricultura 

empresarial, através do financiamento que viabiliza o uso de tecnologia apropriada, 

incremento de produtividade e racionalidade para atender às necessidades do mercado. 

Isto está demonstrado ao observarmos a evolução dos grupos de acesso que privilegia 

produtores mais elevada renda. 

 Assim, as adaptações feitas ao longo da existência do Pronaf, diferente da lógica 

em que se esperava o aumento da contemplação do público marginalizado nas linhas de 

crédito, ao contrário, o que se observa é a utilização desta política para acomodar 

demandas socioeconômicas, adaptando-se o modelo produtivista para a agricultura 

familiar, com um discurso “socialmente justo, economicamente viável e 

ambientalmente correto”. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Associando-se ao contexto das políticas destinadas à agricultura brasileira pode-

se afirmar que o crédito rural era e é o foco tanto de quem produz e de quem fomenta o 

financiamento aos produtores e indiretamente de toda a sociedade.  Contudo, a evolução 

do crédito rural no Brasil e a própria evolução do contexto do agronegócio brasileiro, 

em âmbito externo e interno, foram desenhando contornos a política de crédito rural no 

país, associando a necessidade de crédito para a produção agrícola a demandas de cunho 

social, econômicas e ambiental, tanto por parte do governo como da sociedade em si.  

Assim, não podemos negligenciar a importância do Pronaf como política de 

crédito para a agricultura familiar e para o próprio agronegócio brasileiro, nas questões 

de financiamento e crédito rural para a categoria que o próprio Pronaf ajudou a 

consolidar. Porém, percebe-se que suas diretrizes produtivas financiadas pelo crédito 

também as adaptações necessárias desde sua criação até o momento não foram 

suficientes para permitirem a consolidação de seu mais ambicioso objetivo: estabelecer 

um novo padrão de desenvolvimento rural, diferente do modelo agrícola produtivista 

que está instituído no país, através da valorização da diversidade social da agricultura 

familiar e do meio rural. 
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Ao contrário, se torna cada vez mais evidente que o crédito obtido pelos 

agricultores familiares através do Pronaf estimula o desenvolvimento da atividade 

agrícola especializada, voltada para o mercado, em pouco contribuindo para a 

diversificação da produção e valorização da forma de organização da agricultura 

familiar. Embora o Pronaf tenha surgido, em grande parte de uma reivindicação social, 

este não está sendo capaz de consolidar o modelo agrícola pretendido, replicando o 

modelo produtivista adaptado a necessidade de alocução quanto a ser uma política 

pública que promove a inclusão social e econômica através da produção 

ambientalmente adequada. 
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RESUMO 
Este trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa que tem como 
objetivo expor, por meio da análise de dados numéricos e depoimentos, informações 
obtidas através da sistematização de questionários aplicados às comunidades Setúbal e 
Pacuti, localizadas no Município de Janduís, no Estado do Rio Grande do Norte, no 
Nordeste Brasileiro. Tais informações são resultados de uma das etapas do Programa de 
Extensão Universitária “Semiárido Digital”, vinculado a Universidade Federal do 
Semiárido – UFERSA. Tal programa tem como objetivo estabelecer a reestruturação 
física e lógica de Casas Digitais, assim, busca realizar manutenção e montagem de 
computadores, ao tempo em que busca “formar multiplicadores”, ou seja, capacitar 
membros da comunidade por meio de cursos básicos de informática presenciais e cursos 
à distância sobre temas como: economia solidária, cooperativismo, sustentabilidade, 
agricultura familiar e agroecologia, priorizando interesses e demandas da comunidade. 
Para tanto, a primeira etapa deste projeto buscou realizar um diagnóstico social, por 
meio da aplicação de um questionário que contemplasse as temáticas da administração, 
educação ambiental, criação animal, agricultura, inclusão digital e, enfim as condições 
socioeconômicas. Assim, objetiva-se apreender as condições de vida das famílias: 
principais fontes de renda, caracterização da unidade domiciliar, situação de acesso a 
serviços básicos e garantia de direitos, acesso a computadores e internet, dificuldades 
em administrar suas finanças, temáticas que têm maior interesse, buscando, dessa 
forma, identificar condições, demandas, potencialidades e desafios para uma 
intervenção qualificada da equipe do Programa nas referidas comunidades. 
 
Palavras-chave: Caracterização. Condições socioeconômicas. Semiárido. 
Comunidades rurais. 
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SOCIOECONOMIC CHARACTERIZATION OF THE 

COMMUNITIES SETUBAL AND PACUTI: CONTRIBUTIONS TO 
THE COMPREHENSION OF LIFE CONDITIONS IN RURAL 

COMMUNITIES ON THE BRAZILIAN SEMIARID 
 
ABSTRACT 

This paper is about a research of quantitative nature which aims to expose, by means of 
percentage, graphics and analysis, data obtained from the study and systematization 
of questionnaires which were applied on the communities of Setúbal and Pacuti, located 
in the city of Janduis, state of Rio Grande do Norte, in Northeast of Brazil. It is a result 
of one of the phases in an extension project called “Semiárido Digital”, linked to the 
Federal Rural University of Semi-Arid (UFERSA). The program's main objective is 
to establish the restructuring physical and logical of Digital Places, therefore, the quest 
of do maintenance and mounting computers, at the same time pursuit to 
“form multipliers”, in other words, to capacitate members of the community through 
basic courses of computing and online courses like: solidarity 
economy, cooperativism, sustainability, family farming and agroecology, prioritizing 
interests and demands of the community. To achieve this, the quest in the first phase of 
the project was make a social diagnose applying questionnaires addressing subjects 
like management, environmental education, animal husbandry, agriculture, digital 
inclusion and which is socioeconomic conditions. Then, to learn the life conditions of 
the families: main source of income, characterization of family nucleus, how is the 
access to basic services and rights, the access to computers and internet, the struggles to 
manage personal finances, what is more important to the people of community etc; 
searching, in this way, identify conditions, demands, potential and challenges for a 
qualified intervention from the team of the Program in the communities. 
 
Keywords:  Characterization. Socioeconomic conditions. Semiarid. Rural communities. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Programa de Extensão Universitária intitulado “Estruturação de Telecentros e Casas 

Digitais e Formação de Multiplicadores em Comunidades Rurais de Municípios do 

Semiárido Potiguar – Semiárido Digital”, vinculado à Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), tem 

como finalidade a reestruturação física e lógica de Telecentros e Casas Digitais 

presentes em comunidades rurais do semiárido potiguar, as quais foram beneficiadas 

com os Projetos “Territórios Digitais” e “Casas Digitais”, componentes do Programa de 

desenvolvimento territorial denominado de “Territórios da Cidadania” do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Nas comunidades contempladas pelo “Semiárido Digital”, as 



Atas  Proceedings    |    2823

 Abordagem Territorial para o desenvolvimento rural: Conceitos, Sujeitos e Políticas  P16

ações dos dois projetos supracitados limitaram-se a doação de computadores, com isso, 

esta Extensão Universitária busca realizar manutenção e montagem desses aparelhos, ao 

tempo em que busca “formar multiplicadores”, ou seja, capacitar membros da 

comunidade por meio de cursos básicos de informática presenciais e cursos à distância 

sobre temas como: economia solidária, cooperativismo, sustentabilidade, agricultura 

familiar, agroecologia, associativismos etc buscando priorizar os interesses e demandas 

da comunidade.                                                                                 

Dessa forma, a primeira atividade prática da equipe multidisciplinar do Programa 

“Semiárido Digital” foi a construção de um questionário que permitisse realizar um 

diagnóstico socioeconômico, abrangendo questões relevantes às várias áreas 

profissionais e de estudo que compõem o Programa anteriormente citado, para posterior 

intervenção. Com isso, as questões dispostas no instrumento contemplavam temáticas 

da administração, educação ambiental, sustentabilidade, criação animal, agricultura, 

inclusão digital e, enfim, o foco deste trabalho, as condições socioeconômicas. Portanto, 

o objetivo deste trabalho foi apreender as condições de vida de 22 famílias agricultoras 

das comunidades rurais de Setúbal e Pacuti, localizadas no município de Janduís, 

interior do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Buscou-se, assim, compreender as 

condições de reprodução social a partir das principais fontes de renda, caracterização da 

unidade domiciliar, situação de acesso a serviços básicos e garantia de direitos, acesso a 

computadores e internet, dentre outros aspectos.   

O artigo propõe uma discussão sobre a qualidade de vida e o rural do século XXI, com a 

finalidade de discutir como é possível a compreensão da qualidade de vida no meio 

rural, e de que forma esse espaço tem assumido configurações socioespaciais na 

contemporaneidade. Uma vez que a partir do momento em que os atores sociais do 

campo se sentem fazer parte da construção social e econômica do espaço em que vivem, 

isso lhes confere a condição de partícipes, assim se sentem (co) responsáveis para a 

construção de novas conformações de vida, que por sua vez, dizem respeito as suas 

necessidades. Ademais, essa atuação direta dos sujeitos, possibilita a afirmação de 

políticas públicas que vem ao encontro dos seus anseios.  O lóco da pesquisa está 

situado na Região do Semiárido Brasileiro que nas últimas décadas tem se configurado 

como um espaço onde a agricultura familiar tem se fortalecido como reflexo do 
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fortalecimento da ação de diversos atores sociais e entidades civis que tem otimizado a 

perspectiva da convivência com o semiárido (Silva, 2006). Também, convém refletir 

tais mudanças a partir das suas muitas interfaces, e assim discutir como as TIC´s tem se 

constituído como possibilitadoras de acesso democrático aos diversos canais de 

informação, possibilitando que os agricultores e agricultoras (re)conheçam suas 

possibilidades e limites.  

A QUALIDADE DE VIDA E O RURAL DO SÉCULO XXI  

Conforme Wanderley (2009), o rural é um patrimônio natural, cultural e social a ser 

preservado, e por isso não pode ser relegado a segundo plano na agenda nacional. Ao 

contrário, é necessário que seja assegurada sua integridade e reprodução. Há que 

considerar ainda que o meio rural nas sociedades modernas apresenta uma diversidade 

de ocupação e de interesses sociais distintos, tornando-se atrativo para essas categorias, 

não apenas pela sua característica agrícola, mas por outras diversas possibilidades como 

o turismo, lazer e empreendimentos diversificados.  

Ploeg (2008) tratando da qualidade de vida nas zonas rurais afirma que o 

desenvolvimento nesses espaços pode contribuir para a qualidade de vida de quem os 

habitam. O autor apresenta pesquisa realizada na Itália avaliando a perspectiva da 

qualidade de vida nas zonas rurais em vários municípios, identificando os espaços em 

que as atividades agrícolas eram relativamente mais importantes que em outros, e que a 

ocupação da população economicamente ativa de um município está envolvida 

diretamente na produção agrícola primária, esse município passa a ser caracterizado 

como “zona agrícola especializada”. 

Ao tentar entender qual o tecido social que está habitando as zonas rurais, esse estudo 

mostra que as pessoas que decidem morar no espaço rural por opção consistem na 

categoria daqueles que fazem tal escolha, que por sua vez, são caracterizadas por serem 

atrativas do pondo de vista do repovoamento do campo (Ploeg, 2008). Nesse sentido, 

afirma Ploeg (2008, p. 187): 

Quanto mais positiva for a avaliação sobre o papel da agricultura na 

criação e manutenção das qualidades da zona rural, mais capital social 

existe (...). E quanto mais desenvolvida for a multifuncionalidade na 
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agricultura local, mais o capital social é fortalecido (...). A 

importância das unidades agrícolas multifuncionais recentes reside 

não só nos produtos, serviços e no valor agregado associado que elas 

fornecem, mas também, e talvez especialmente na sua contribuição 

para o capital social (e, por conseguinte, para a qualidade de vida nas 

zonas rurais). 

Nesse sentido, essa experiência possibilita olhar para o espaço rural na perspectiva que 

vai além do produtivo, significa perceber os encontros e trocas que essa experiência de 

produção proporciona, tanto para seus atores como para as realidades que estão além 

desse espaço. Significa ainda, que a multifuncionalidade desse local, segundo Ploeg 

(2008), possibilita a criação de formas diversas no espaço rural, como a criação de lojas, 

lazer e turismo, oportunidades de emprego, criando assim, uma dimensão econômica 

que pode favorecer a qualidade de vida para os que ali habitam. 

A busca por entender como é possível a qualidade de vida, considerando seu sentido 

abrangente, para os atores rurais, baseia-se na compreensão do processo produtivo, os 

laços de solidariedade que aí se estabelecem, as relações de vizinhança, ou ainda os 

vínculos locais, além da relação com outros espaços da sociedade que esses atores 

desenvolvem (Fabrini, 2008). Tal fato implica, portanto, em revalorizar os 

conhecimentos dos camponeses, sendo esses parceiros em potencial para promoção do 

desenvolvimento local sustentável, o que pode ser possível através do diálogo de 

saberes. 

Ademais, o caráter heterogêneo do campo pode ser fomentador do desenvolvimento 

sustentável. De modo que esse caminho é possível a partir do empoderamento desses 

sujeitos, bem como do relacionamento com espaços mais amplos. Diante disso, toma-se 

como referência nessa discussão Leff (2006, p. 486): 

Os movimentos das populações rurais pela autogestão de seus 

recursos ambientais sinalizam a possibilidade de passar das políticas 

preventivas e remediáveis diante do processo de degradação 

socioambiental para a construção de uma racionalidade produtiva 

sobre bases sólidas de equidade e sustentabilidade. Esses são os 

princípios que orientam os movimentos sociais pela reapropriação da 



2826    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

natureza, de suas culturas, de seus saberes, de suas práticas e de seus 

processos produtivos, abrindo-se caminho através da instauração de 

novos direitos ambientais, culturais e coletivos. 

Compreende-se que a agricultura familiar tem a característica peculiar de desenvolver-

se e se firmar mesmo diante dos desafios a ela impostos. Isso é possível devido ao fato 

da diversificação de estratégias promovida pelos agricultores. Nesse sentido, afirma 

Wanderley (2009) “Assim, mais do que as diferenças quanto aos níveis de renda 

auferida, que apenas reconstrói o perfil momentâneo dos agricultores familiares, é a 

diferenciação das estratégias familiares que está na origem da heterogeneidade das 

formas sociais concretas da agricultura familiar”.  

Assim, reconhece-se que no espaço rural há categorias sociais distintas, no que se refere 

ao modo de vida ou ainda a forma de produção, bem como a compreensão do mundo. O 

que se pretende ainda é dialogar com a perspectiva de que o espaço rural não é mais 

isolado de outros espaços mais amplos, ou ainda isolado a acessos e possibilidades, que 

antes era exclusividade do espaço urbano.  

Ao analisar as condições de vida desses atores no espaço rural sob a perspectiva da 

qualidade de vida, almeja-se evidenciar as formas de organização social e espacial do 

grupo, expressas na organização da produção, nas relações estabelecidas entre a família 

e o lote, entre a comunidade e o território, e ainda suas relações com os outros espaços 

da sociedade.  

Destarte, entende-se que a agricultura familiar uma vez consolidada pode ser viável 

economicamente, desde que haja políticas de crédito, extensão rural, pesquisa 

tecnológica e ainda acesso aos mercados (Sachs, 2004). Nesse sentido, a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável para o espaço rural tem como protagonistas os agricultores 

e agricultoras, pois além de produzirem alimentos de segurança, promovem também a 

diversidade da produção agrícola, e ainda são mantenedores e guardiões da 

biodiversidade. 

Abordar sobre a perspectiva do rural enquanto espaço passível ao desenvolvimento 

implica em compreender alguns aspectos relevantes. Nesse sentido, corrobora Favareto 

(2007) ao considerar que em tal perspectiva o desenvolvimento não pode ser visto como 
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utopia, mas ele parte da evolução de configurações sociais determinadas, e ainda seja 

reconhecida sua inter-relação com o meio ambiente, instituições e outras estruturas 

sociais. Cabe ainda o aspecto de grande relevância, buscar entender as particularidades 

desse espaço. 

Compreende-se assim, que as reproduções de vida do espaço rural são dotadas de 

sentidos e representações culturais, que trazem emolduradas as subjetividades dos 

sujeitos que possibilitam assim, a compreensão desta realidade sobre a mensuração de 

dados quantitativos, assim como sobre as suas próprias percepções e olhares.   

Nesse sentido, é demasiado complexo estabelecer índices ou resultados sobre qualidade 

de vida, dada a diversidade do tecido social que compõe campo e cidade, e ainda o 

caráter de subjetividade presente nesses. Tal diversidade varia desde aspectos culturais 

até aspectos econômicos, sociais, e até mesmo ambientais. Nesse sentido, parte-se da 

convicção que definições já conhecidas e difundidas podem nos auxiliar nessa 

compreensão. Diante disso, afirma Merege (2001, p. 8-9): 

Pode-se dizer que qualidade de vida é semelhante à liberdade – não há 

ninguém que a defina, não há ninguém que não a entenda. Suscita-se 

então um complexo debate onde são inevitáveis os conflitos de valor, 

revelando que nossos desafios não se reduzem a escolhas técnicas, 

mas estão permeados de opções políticas e éticas. 

A abordagem que pretenda trabalhar com a perspectiva da qualidade de vida deve 

considerar que tal tarefa implica numa empreitada complexa, considerando que a 

aplicação de um método, ou mesmo vários, encontrará sempre limitações. O sucesso de 

tal perspectiva está relacionado à postura do observador frente ao objeto de 

investigação, pois não há como mensurar a melhor percepção no que diz respeito a 

qualidade de vida. Seria de quem vive ou de quem observa? (Martins et al., 2000). O 

conceito de qualidade de vida adotado neste trabalho baseia-se em Herculano (1998, p. 

22) que assim o define: 

Propomos que "qualidade de vida" seja definida como a soma das 

condições econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas 

coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos para 

que estes possam realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade 
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à produção e ao consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e 

arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de 

comunicação, de informação, de participação e de influência nos 

destinos coletivos. 

De acordo com Acosta-Hoyos (1985), há que considerar as diferenças de significados 

de qualidade de vida que variam de um indivíduo para outro, e ainda depende da 

condição social do sujeito, nesse sentido a medida da qualidade de vida está 

condicionada ao tipo de população estudada.  

Destarte, considera-se que a qualidade de vida de uma população depende do seu acesso 

a bens e serviços econômicos e sociais, como emprego e renda, acesso a bons serviços 

de saúde, educação, saneamento básico, habitação, transporte, dentre outros. E ainda a 

dimensão subjetiva, no sentido daquilo que o sujeito valoriza e considera ter razão para 

valorizar, de acordo com seu ideário e valores. 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO: SUAS CONDIÇÕES E ESPECIFICIDADES  

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) faz parte da Região Nordeste do Brasil. A sua 

capital é a cidade de Natal, a população estimada em 2015 é de 3.442.175 habitantes, 

ocupando uma área de 52. 811,26 Km². O referido Estado ocupa uma área de 982.566 

Km², correspondendo a 18,2% do território nacional. Apresenta uma densidade 

demográfica de 59,99 hab/Km², e conta com 167 municípios (IBGE, 2015), dentre os 

quais município de Janduís, localizado no interior do estado. 

De acordo com informações do IBGE, esse município possui uma área territorial de 

351,1 Km², tendo como coordenadas geográficas 6° 00’ 56” de latitude sul e 37° 24’ 

32” de longitude oeste. A Altitude da sede em relação ao nível do mar é de 141 metros. 

O município tem também um dos maiores índices de insolação do Rio Grande do Norte. 

No ano 2011, a população do município de Janduís/RN era estimada em 5.597 

habitantes, em uma área territorial de 305 Km², com uma população de 3.761 habitantes 

na zona urbana e 1.836 na zona rural, distribuída em aproximadamente 58 comunidades, 

cuja economia é fundamentada na aposentadoria, na agricultura de subsistência e na 

pecuária, do funcionalismo público municipal e estadual.  
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Em sua pesquisa sobre os aspectos sociais, econômicos e ambientais das comunidades 

rurais que compõem esse município, Santos (2013) revela que há um número 

significativo de entidades e organizações que em parceria com o poder público local, 

buscam discutir e aprimorar ações e atividades voltadas para a sustentabilidade das 

comunidades rurais. Dessa maneira, justifica-se o fato dos agricultores participarem de 

uma constante discussão com foco no fortalecimento da agricultura familiar, instigando-

os a fazerem experiências baseadas na perspectiva agroecológica.  

O termo Semiárido trata-se de uma nova terminologia que não apresentam conotação 

histórica de negação e desvalorização dessa região. Ademais, esse termo passou a ser 

utilizado também para identificar a perspectiva de Convivência com o Semiárido que 

tem sido bastante analisada por pesquisadores e diversos atores sociais (Silva, 2006). 

Representa ainda que essa região aos poucos tem ocupado no cenário o papel que lhe 

cabe, e não apenas como mera expectadora de políticas públicas assistenciais (Baptista 

& Campos, 2014a). 

Nesse sentido, essa região vem sendo percebida nessa perspectiva da convivência com o 

Semiárido, que se trata de pensar e desenvolver estratégias para essa região que não 

consistam em combater a seca, mas em estimular e desenvolver para a condição humana 

do campo semiárido possibilidades de reprodução social e ambiental, que promovam 

interação com as condições específicas dessa região. Assim, diversos autores já 

apontam para essa direção, entender melhor essa região de modo que a forma de 

permanência nesse local esteja relacionada às dinâmicas próprias dos atores sociais 

locais (Malvezzi, 2007; Silva, 2006; Baptista & Campos, 2014b). 

No semiárido tem sido evidenciadas práticas das famílias agricultoras que demonstram 

sua capacidade e potencial em desenvolver estratégias que possibilitam condições de 

vida no campo com manejo sustentável da água e solo, e assim com a produção da 

alimentação para a soberania e segurança alimentar da família. Essas práticas, 

entendidas à priori como sustentáveis, configuram igualmente os hábitos alimentares 

das famílias agricultoras e demonstram que é preciso reconhecer que nessa região do 

país tem se difundido os conhecimentos tradicionais, que somados aos novos 

conhecimentos praticados pela ciência e pelas agências de assistência técnica, 

demonstram resistência ao modelo de desenvolvimento historicamente imposto, 
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orientado para pensar e olhar tão somente para aferição de renda como eliminação da 

pobreza (Rocha, 2014), sem, contudo, lançar olhares mais complexos.  Dessa maneira, 

um elemento central para pensar as políticas públicas para as regiões mais pobres do 

país, sobretudo no Nordeste semiárido, é a visão multicêntrica sobre as mesmas.  

Porém, vale ressaltar que muitas políticas públicas, ações e programas têm sido 

implementados visando á sustentabilidade do agricultor familiar no seu espaço de 

trabalho, tais como: a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

PNATER, a Lei 11.326/2006, Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Seguro Safra, Programa Territórios da 

Cidadania, e mais recentemente o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLANAPO). Contudo, é preciso ressaltar que muitos estudos apontam os resultados 

dessas intervenções, porém nem sempre evidenciados como uma proposta exitosa e 

promotora da sustentabilidade. Além do mais, muitos Telecentros e Casas Digitais 

foram destinados às comunidades rurais do semiárido potiguar, porém, em muitas 

realidades o Programa que possibilitou a doação dos equipamentos não conseguiu 

sequer avançar para a fase seguinte, impossibilitando assim que a população carente, 

agricultores e filhos de agricultores tivessem uma formação mais aprimorada em 

informática. 

Contudo, a preocupação em alavancar a sustentabilidade em comunidades rurais não 

deve ficar restrita a propostas que considerem apenas com o elemento Terra, mas que 

seja capaz de contribuir com a qualidade de vida das famílias rurais nos aspectos mais 

diversos como o econômico, tecnológico, social, cultural e político. Aspectos tais que 

permeiam a sociedade e não se refere apenas ao ambiente natural (Rocha Loures, 2009). 

  

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) E SUAS 

IMPLICAÇÕES NAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS 

AGRICULTORAS 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICS) tem sido alvo de políticas 

públicas nas últimas décadas, com o objetivo de disseminar informações a nível global. 

A partir de então, muitas pessoas e empresas passaram a utilizar o ambiente digital com 
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finalidades diversas. De fato, a informação tem se constituído como elemento 

primordial no desempenho das atividades humanas, porém, somente na “era da 

informação” foi permitido sua circulação em tempo real. O computador, assim como o 

uso da internet, passou a fazer parte do cenário de empresas de grande e pequeno porte, 

otimizando atividades diversas. 

Nessa mesma perspectiva, Borges (2014, p.35) esclarece que: 

Pessoas e organizações, em termos muito gerais, usam o ambiente 

digital para buscar informação, mas também, e cada vez mais, para se 

comunicar. Da mesma forma, os últimos relatórios da pesquisa TIC 

Domicílios apontam o crescimento de atividades relacionadas à 

comunicação (participação em redes sociais, mensagens instantâneas e 

correio eletrônico) entre os que acessam a Internet no Brasil; seguidos 

dos que utilizam a Internet para buscar informação (sobre produtos e 

serviços, para ouvir música).  

A inserção das TICs nos espaços rurais brasileiros deu-se através do projeto 

modernizador do campo, implementado pelo governo e iniciativa privada com o intuito 

de impulsionar os serviços de informações agrícolas.  Até então, a propagação de 

informações técnicas na agropecuária, educação rural entre outras se dava através de 

produtos comunicacionais específicos como: cartilhas, programas de rádio, filmes, 

folhetos, boletins, jornais, etc. Criados e difundidos com muita intensidade entre os anos 

1940 e 1970 (Deponti et al., 2013).  

Nas duas últimas décadas, a emergência das novas mídias 

(computador e celular) tem atingido o espaço rural, seja por meio de 

aquisição individual dos aparatos tecnológicos ou através das políticas 

públicas do Estado ou da iniciativa privada. Mesmo que numa 

cronologia distinta da que cumpre em grandes centros e em camadas 

mais abastadas da sociedade, as famílias da agricultura familiar, 

objeto deste artigo, estão tendo acesso às recentes ofertas em 

tecnologia da informação e comunicação, tratando-se especificamente 

aqui do celular e do computador com internet (e seus ‘correlatos’, 

como smartphones e PCs, notebooks, netbook, ultrabooks, tablets etc). 
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É fato que o computador e a internet tem ocupado os espaços rurais, porém em menor 

proporção naquelas regiões do nordeste e norte. De acordo com os resultados da 

pesquisa TIC Domicílios (2014), na região Sudeste 60% dos seus domicílios têm acesso 

à internet, seguida da região sul com 51%; o centro-oeste com 44%; a região nordeste 

com 37%, e por fim a região norte com 35% de casas com acesso a esse serviço. 

Ademais, a população brasileira usuária da internet na área urbana é de 56% enquanto 

nas áreas rurais é de 21%.  (TIC, 2014). Essa disparidade deverá ser superada através da 

efetivação das propostas e políticas públicas destinadas a inserção dessas tecnologias 

nas comunidades rurais, pois o que se observa é a implementação parcial das mesmas. 

Dentro desse cenário de precariedade no desenvolvimento efetivo de políticas voltadas 

para a inclusão digital nas comunidades rurais do semiárido potiguar, destaca-se o 

Programa Territórios Digitais e o Programa Telecentros Comunitários. O primeiro com 

o intuito de oferecer gratuitamente o acesso à informática e internet para populações 

rurais, por meio da implantação de Casas Digitais, garantia a comunidade um ponto de 

acesso comunitário gratuito para os agricultores e agricultoras familiares. A ideia central 

era garantir ao público-alvo a universalização do acesso às tecnologias de informação e 

comunicação, porém as suas ações ficaram restritas, em muitas situações, a doação dos 

equipamentos.  Já, os Telecentros Comunitários, de acordo com o Ministério das 

Comunicações, são espaços públicos, que dispõem de computadores conectados à 

internet, disponíveis para diversos usos. O Programa tem por objetivo promover o 

desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, visando reduzir a 

exclusão social, e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos. Atualmente, 

observa-se o sucateamento e extinção desses espaços. 

Diante desse cenário, há muito o que se superado pois apesar dos estudos revelarem que 

em 2013 o Brasil superou a marca de mais da metade da população sendo usuária de 

Internet, pouco se alterou as desigualdades de acesso quando se comparam variáveis 

como escolaridade, renda e localização. Significa que pessoas com menos instrução, 

menor renda e que vivem no meio rural, terão menor possibilidade de participar de 

processos sociais viabilizados pelas TICs contemporâneas. (Borges, 2014). 

Para a presente pesquisa, entende-se que a tecnologia, sobretudo, nos dias atuais, está 

ligada ao sujeito, e por isso precisa constantemente ser revista e buscada nessa 



Atas  Proceedings    |    2833

 Abordagem Territorial para o desenvolvimento rural: Conceitos, Sujeitos e Políticas  P16

perspectiva. Nesse sentido, concorda-se com Bastos (2006) que muitos problemas 

ocorridos no espaço rural que responsabilizam as tecnologias por tal fato, trata-se de 

uma visão errada, pois o problema na verdade foi a falta de tecnologia contextualizada 

para aquela realidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Compreendemos que a busca pela qualidade de vida envolve a satisfação das 

necessidades diversas, podendo ser as concretas e abstratas. Exemplos das necessidades 

concretas são, moradia, alimentação, e das necessidades abstratas aquelas que são 

particulares aos indivíduos, como a autoestima (Forattini, 1991). Para tanto, um 

elemento central que norteou esse primeiro momento da pesquisa, foi identificar as reais 

condições onde as pessoas das referidas comunidades rurais vivem, ao que tem acesso, 

para que a partir dessas possibilidades e limitações, construa-se uma metodologia de 

pesquisa-intervenção que se reflita como potencializadora do desenvolvimento local, 

conforme Buarque (2008, p. 26) “o desenvolvimento local é o resultado de múltiplas 

ações convergentes e complementares, capaz de quebrar a dependência e a inércia do 

subdesenvolvimento e do atraso em localidades periféricas e de promover uma mudança 

social no território”.  

Assim, as comunidades rurais Setúbal e Pacuti, ambas localizadas no município de 

Janduís/RN, são constituídas por agricultores familiares, que organizados em 

associações comunitárias buscam o acesso às políticas públicas objetivando o 

fortalecimento das suas atividades produtivas. Vale ressaltar, porém, que nem todos que 

desempenham suas atividades agrícolas são domiciliados nessas comunidades, 

descolando-se da cidade diariamente.   

Dos sete entrevistados em Setúbal (dois homens e uma mulher), seis identificaram-se 

como solteiros e dois amasiados. Quanto á caracterização da unidade domiciliar, foi 

questionado se estes habitavam em casas, apartamentos ou cômodos. Todos moram em 

casas. Destas moradias, seis eram próprias quitadas e uma não respondeu ao 

questionamento. Em relação a constituição familiar, dois dos entrevistados dividem 

moradia com uma a três pessoas, enquanto cinco dividem casa entre 4 a 6 pessoas. 

Nestas famílias, duas não têm crianças. Das cinco que apresentaram crianças, todas 

estudam. Destas, três encontram-se em situação de trabalho e duas não. Além disso, 
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questionamos se, nas famílias, há pessoas com mais de 65 anos, quatro afirmaram que 

não e três que sim. Destas, todas recebem aposentadoria. Não foi relatado em nenhuma 

família a presença de pessoa com deficiência. Sobre à garantia de direitos, questionou-

se se há algum membro que receba benefícios, quatro não recebem e três, sim.  Em 

relação ao grau de escolaridade dos moradores questionados, cinco fizeram o ensino 

fundamental incompleto, um fez até o ensino médio incompleto e outro está cursando o 

ensino superior.  

No que diz respeito aos serviços básicos, investigou-se em relação ao acesso a água 

canalizada, a frequência de falta de água e o destino do lixo. Quanto a isso, todos têm 

acesso a água canalizada, destes, provenientes da rede geral. Quatro afirmaram que falta 

água com frequência, dois relataram que falta água de vez em quando e um que não 

costuma haver falta de água. Em relação a água que estes bebem, quatro compram 

mineral e para os demais informaram que é proveniente de outro meio. No que se refere 

ao destino do lixo, seis famílias declararam que o mesmo costuma ser recolhido por 

carro de lixo e um afirmou que este, geralmente, é queimado.  

Quanto aos aspectos econômicos, buscou-se saber sobre a principal origem da renda 

familiar, obteve-se como respostas principais: agricultura, criação, aposentadoria, 

atividade de diarista, bolsa de estudos. Do total de entrevistados, dois não exercem 

atividade profissional, dois se identificaram como estudantes e três relataram ser 

agricultores. Quanto aos seus familiares, de dois não há quem desempenhe atividades 

em comunidades rurais, enquanto familiares de cinco destes as desempenham. A terra 

onde esses trabalhos são exercidos, em sua maioria, não é própria: seis não trabalham 

em terras próprias, enquanto apenas um é proprietário da terra.  

Para compreender o tipo de organização desses sujeitos, foi questionado se eles s/ou 

algum membro da família participa de alguma organização e/ou grupo, um não 

respondeu, outro não participa e os demais participam, ou alguém da família participa, 

de associação de agricultores.  

A comunidade de Pacuti diferencia-se de Setubal em alguns aspectos, sobretudo, no fato 

de os agricultores e agricultoras familiares, mesmo sendo filho (as) de agricultor e 

agricultor, moram e trabalham na comunidade, não se deslocando diariamente como em 
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Setubal. A entrevista contemplou 15 pessoas. Destes, 14 eram mulheres e apenas um 

homem. Quanto a situação conjugal, 10 se declaram solteiros, dois em união estável, 

dois casados e um não declarou. Todos moram em casas, entretanto do total de 

entrevistados, 10 declararam morar em comunidades rurais - em Pacuti ou em outra 

comunidade circunvizinha - e cinco informaram morar na cidade. Em relação a 

constituição familiar, 14 dos entrevistados dividem moradia com uma a três pessoas, e 

apenas uma declarou que em sua residência vivem sete pessoas. Nestas famílias, sete 

não têm crianças de até 12 anos idade. E as que declaram ter, informaram, ainda, que 

todas estudam e não se encontram em situação de trabalho. Ao serem questionadas se há 

pessoas na família com mais de 65 anos de idade, quatro afirmaram que sim. Destas, 

todas recebem aposentadoria rural. Apenas um dos 14 entrevistados não recebe 

benefício do governo. Evidenciou-se que os benefícios são provenientes, 

principalmente, do Programa Bolsa Família. 

Quanto ao grau de escolaridade dos moradores e/ou trabalhadores rurais de Pacuti, dois 

fizeram o ensino fundamental incompleto, 10 tem o ensino médio incompleto e três não 

chegaram a concluí-lo.  

No que diz respeito à questão de serviços básicos, investigou-se em relação ao acesso da 

água canalizada, onde apenas três afirmaram ter acesso, um não declarou e 11 

informaram não dispor desse serviço. Quanto aos aspectos econômicos, buscou-se saber 

sobre a principal origem da renda familiar, obteve-se como respostas principais: 

 agricultura, criação, aposentadoria, atividade de diarista, bolsa de estudos. Quanto ao 

destino do lixo, 10 famílias efetuam a sua queimada, e cinco são atendidos pelo serviço 

de coleta. Em relação a água que bebem, oito pessoas declararam filtram a água de 

chuva armazenada em cisternas, outras cinco declaram comprar água mineral e 3 

fervem a água da rede geral de abastecimento.  

Do total de entrevistados, 10 disseram não exercem atividade profissional, quatro se 

identificaram como agricultores e um como pescador. Quando questionados sobre a 

prática de agricultura por eles ou por algum membro da família, nove informaram 

trabalhar na agricultura seja através do plantio de algumas culturas, seja através da 

pesca e/ou da criação animal. Todavia, quatro não desempenham (assim como ninguém 
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da família desempenha). Dos nove que possuem vínculo com agricultura, quatro 

informaram que a unidade de trabalho não é de propriedade da família.  

Sobre o tipo de organizações comunitárias que esses sujeitos participam, 11 informaram 

participar (ou ter membro da família que participe) da associação rural que tem sede em 

Pacuti, outro revelou participar do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura familiar 

de Janduís, e três não responderam. 

Sobre as condições socioeconômicas e de trabalho dos agricultores de Setúbal e Pacuti, 

pode-se afirmar que o acesso a terra, ainda é uma problemática que precisa ser superada, 

principalmente quando se trata de famílias, cuja fonte de renda provêm unicamente de 

benefício social como as aposentadorias rurais e o Programa Bolsa Família. Infere-se, 

pois, que com a propriedade dos meios de produção, esses agricultores teriam mais 

autonomia para trabalhar com terra, potencializando a sua produção e, 

consequentemente melhorar a condição de vida de sua família. 

Uma outra questão evidenciada nesse contexto, é que o fato de alguns entrevistados 

morarem na área urbana, as afirmações feitas, principalmente sobre o saneamento 

básico, não condizem com a realidade das comunidades. Visto que em nenhuma delas é 

contemplada com coleta de lixo, além do mais apenas Setúbal dispõe do serviço de água 

canalizada da rede geral que abastece o município de Janduís.  Sobre a destinação e o 

aproveitamento de lixo em comunidades rurais, Santos (2013, P.84) esclarece que: 

A própria comunidade, de forma organizada, e com assistência técnica 

devida poderia reciclar os resíduos sólidos para serem 

comercializados. Pode-se também, reutilizar dos materiais 

descartáveis para as atividades de arte e artesanato. Tais estratégias 

iriam contribuir com a renda familiar das pessoas da comunidade.  

 
Convém ressaltar que tais práticas não eximem a responsabilidade do poder público de 

oferecer um serviço de coleta eficiente. Tais ações, se somadas, são capazes de superar 

os riscos que os agricultores se submetem ao realizar a queima dos resíduos sólidos, e 

ainda desenvolver uma fonte complementar de renda. Além desses aspectos, com o 

acesso às tecnologias da informação e comunicação, essas famílias poderão fazer a 
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publicidade dos materiais supostamente reciclado sem custo algum. Essa é uma das 

possibilidades que as TICS podem proporcionar de inovação para o contexto rural. 

 

De acordo com os resultados obtidos, no que se refere ao acesso e ao uso de TICs, 

registrou-se que dos sete entrevistados na comunidade de Setúbal todos possuem acesso 

diário a internet. Destes, seis informaram que as condições de acesso são boas, e um as 

considerou como regular. Registrou-se, ainda, que três pessoas possuem computador em 

casa, enquanto quatro não dispõem desse tipo de equipamento. Além do mais, apenas 

um já fez algum curso de informática. Entretanto, todos afirmaram possuir smartphone. 

Já em Pacuti, dos 15 entrevistados, apenas quatro não acessam os serviços de internet 

diariamente.  Dos que acessam, apenas um caracterizou as condições de acesso como 

boa, cinco as considerou regular e os demais como ruim. Do total dos entrevistados, 

apenas um possui computador em casa, enquanto 14 não possuem. Quanto ao uso do 

smartphone, 12 revelaram tê-lo. Também, a maioria não participou de nenhum curso de 

informática, apenas seis o fizeram.   

Observa-se quem em ambas as comunidades já é comum o acesso a internet, entretanto, 

mediante o que foi apresentado, infere-se que o seu se faz, principalmente pelo aparelho 

celular (Smartphone). Essa afirmativa se baseia no fato da maioria não dispor de 

computador em casa. Apreende-se, assim, que o tipo de equipamento que esses sujeitos 

utilizam para fazer uso da internet, assim como, a falta de uma formação mais 

sistemática sobre o uso dessas tecnologias nas suas atividades de trabalho, tornam o seu 

uso restrito. 

Diversificadas são as perspectivas e intenções desses agricultores e/ou filho de 

agricultores em fazerem uma formação em informática. Ao serem questionados se 

achavam importante tal formação, todos responderam sim. E se propõem a fazê-la por 

motivos diversos como: “Para obter informações mais rápido”; “Ter conhecimento do 

mundo lá fora, através da internet”; “Para ajudar em alguma profissão, e também não 

depender de outras pessoas para usar o computador”; “Comunicar-se com as pessoas”; 

“Aprender a fazer documentos” e “Acessar as redes sociais”. 
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Diante esse primeiro olhar, compreende-se que as TICS “invadem” o espaço rural sem 

cumprir o papel de inclusão digital e social das comunidades, a exemplo do que tem 

acontecido com as Casas Digitais que chegaram nesses espaços.  Essa questão tornaram 

obsoletas as atividades de formação de informática até então propostas, e não tem 

evidencias reais de implicações positivas para a produção local. 

Para Marion & Segatti (2006), o problema principal não está necessariamente nas 

técnicas empregadas na realidade do agricultor, mas sobretudo com diferentes aspectos 

que se encontram “pós-porteira”, nas novas formas de organização e na gestão do 

processo produtivo. Esclarece que um significativo número de agricultores (referindo-se 

aos pequenos agricultores, e os quais denominamos de agricultores familiares) 

desconhece as novas perspectivas de mercado, olhando somente para a atividade que 

desempenha, de maneira desvinculada dos demais segmentos produtivos, e também de 

novas possibilidades de aumento e geração de renda. 

Logo, as propostas de ações presentes no Programa Semiárido Digital, visa colaborar 

tanto com a formação em informática desse público, como instigá-lo a utilizar as TICs 

que dispõem na otimização da produção agrícola, em variados aspectos. 

CONCLUSÕES 

A possibilidade de desenvolver pesquisa-extensão no meio rural é sempre um desafio 

que nos possibilita uma multiplicidade de olhares e apreensões de uma realidade 

complexa e repleta de significados, somando-se ao desafio de optar por trabalhar 

construindo alternativas e possibilidades com as pessoas que moram e trabalham nas 

comunidades rurais, objeto de nossa pesquisa. Com isso, almejamos que uma 

metodologia participativa possa vir ao encontro, sobretudo, das reais necessidades de 

agricultores e agricultoras que optam por praticar a agricultura em um ambiente de 

vulnerabilidade ambiental e social, muitas vezes, além da insuficiência de políticas 

públicas que sejam pensadas e implementadas em diálogo com os agricultores e 

agricultoras.  

Desse modo, os dados apresentados nesse trabalho tratam-se das primeiras apreensões 

de uma pesquisa-extensão que está em sua primeira etapa, e desde já, percebe-se que as 
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TIC´s podem potencializar e dinamizar as áreas rurais, ao mesmo tempo, em que se 

constituem como instrumentos de empoderamento social.  
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Resumo. No Brasil as indicações geográficas obtiveram uma regulamentação formal 
em 1996, com a criação de lei e regras específicas, no país são reconhecidas duas 
formas de indicação geográfica: indicação de procedência e denominação de origem. Os 
vinhos no estado do Rio Grande do Sul têm quatro regiões demarcadas como indicação 
geográfica. O objetivo do artigo foi descrever o uso das indicações geográficas no Brasil 
com ênfase na experiência de certificação dos vinhos no estado do Rio Grande do Sul. 
As fontes de pesquisa são secundárias e tem caráter descritivo. Os resultados mostram 
que a primeira região demarcada como indicação procedência, em 2002, e também a 
primeira denominação de origem, em 2012, foi a região Vale dos Vinhedos. Essa região 
é a mais dinâmica e reconhecida no Rio Grande do Sul. As outras regiões demarcadas 
como indicação de procedência têm evoluído no seu reconhecimento, dos seus produtos 
e atrativos. Em conjunto as regiões reforçam a presença do Rio Grande do Sul como 
principal produtor de vinhos no Brasil. 
Palavras-chaves. Indicação geográfica, vinhos, Rio Grande do Sul, Brasil.  
 

 

 

Introdução 

 

O estado do Rio Grande do Sul é a principal região produtora de vinhos no 

Brasil. Assim sendo é o estado brasileiro que detêm as indicações geográficas para 



2844    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

2 
 

vinhos no país, com cinco certificações. Sendo que a primeira indicação geográfica 

concedida no Brasil foi para a região do Vale dos Vinhedos. As demais regiões 

vinícolas demarcadas no estado são: Monte Belo, Altos Montes, Pinto Bandeira e 

Farroupilha.  

O reconhecimento de uma região demarcada como indicação geográfica, 

especialmente para os vinhos, representa tradição na produção, um terroir específico, a 

tecnologia de plantio, seleção de castas, práticas e hábitos, qualidade e a identidade 

regional. As certificações do vinho do Rio Grande do Sul sinaliza o evidente avanço da 

vitivinicultura brasileira em busca da qualidade e reconhecimento do seu produto. 

A indicação geográfica ao valorizar a tradição de produção de uma região, exige 

uma ação articulada entre produtores e instituições de apoio, por isso exerce um forte 

impacto no desenvolvimento econômico e regional, representado no incremento do 

turismo nas regiões produtoras.  

A comunicação tem como objetivo expor o uso das indicações geográficas no 

Brasil com ênfase na experiência de certificação dos vinhos no estado do Rio Grande do 

Sul. 

As fontes de pesquisa foram livros, teses, artigos, leis e dados disponibilizados 

pelas organizações que são responsáveis pela aplicação e uso das indicações 

geográficas. O artigo tem caráter descritivo e bibliográfico. 

 A distribuição do artigo consta essa breve introdução, uma descrição da inserção 

do Brasil em relação aos acordos e tratados internacionais e a criação da legislação para 

indicações geográficas no país. Na sequência foi feita uma contextualização da 

vitivinicultura no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. As experiências de 

certificação para o vinhos foram descritas de forma particular para melhor entendimento 

das suas singularidades. Por fim apontou-se algumas conclusões. 

 

 

2.  As indicações geográficas no Brasil: referencial institucional 

 

As indicações geográficas, assim como outras formas de garantia da qualidade 

dos produtos agroalimentar foram ao longo do tempo demandando mecanismos de 

proteção via acordos ou tratados internacionais entre os países, e internamente com a 
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criação de leis e outros mecanismos, o Brasil aderiu a acordos e também criou normas 

específicas em relação ao tema. 

Como descrito por (Cerdan et al, 2014), a longo do tempo os países produtores, 

especialmente de vinho, optaram por organizar um tratado internacional o qual os 

principais países produtores e consumidores fizessem parte e se obrigassem 

mutuamente. Não eram apenas as indicações geográficas, mas também outros direitos 

de propriedade industrial que precisavam dessa proteção internacional. E a troca de 

concessões entre os diversos países permitiu que isso se concretizasse por meio da 

celebração do tratado constitutivo da Convenção União de Paris para a proteção da 

propriedade industrial (CUP), criado em 1883 e contando com diversas revisões e 

aprimoramentos no decorrer do tempo. O Brasil foi um dos países que originalmente 

assinou esse tratado. 

Todavia, esta forma de proteção não se mostrava suficiente então um tratado 

adicional para obter uma proteção mais consistente contra o uso de falsa indicação de 

procedência foi criado. O Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de 

Procedência (Acordo de Madri), firmado em 1891. O Brasil também aderiu a este 

acordo.  

Todavia, as transformações econômicas ainda continuavam demandando atenção 

a questão, em 1958, foi firmado o Acordo de Lisboa relativo à proteção das 

denominações de origem (Acordo de Lisboa). Este definiu uma proteção positiva para 

as indicações geográficas, na forma de denominações de origem, bem como um 

reconhecimento recíproco das indicações geográficas já existentes pelos países que 

firmaram esse acordo, mediante um registro internacional. O Brasil não assinou o 

acordo (Cerdan et al, 2014). Todos os acordos a partir de 1967 passam a ser 

administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Os países 

poderiam participar da OMPI fazendo parte de um ou mais tratados, mas não eram 

obrigados a aderir a todos. 

Com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994. Além de 

tratados relacionados com tarifas e comércio, negocia-se e aprova-se o Acordo sobre 

aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Este, obrigatório para todos os 
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membros da OMC inclui o previsto pela CUP e estabelece, dentre outros, a proteção 

obrigatória das indicações geográficas. 

A importância do TRIPS é que além de regular a proteção das marcas, o TRIPS 

também regula, especificamente, as indicações geográficas. Por este acordo, indicações 

geográficas são aquelas que identificam um produto como originário do território de um 

Estado Membro, ou região, ou localidade naquele território, onde uma determinada 

qualidade, reputação, ou outra característica deste produto, é essencialmente atribuída a 

sua origem geográfica. O TRIPS veda, inicialmente, a utilização de qualquer meio que 

sugira que o produto é originário de região diferente da verdadeira origem, induzindo o 

consumidor a erro (Bruch et al, 2014). “O artigo 22 do Acordo TRIPS não faz distinção 

clara entre a indicação de proveniência ou procedência e denominação de origem, mas 

assinala características dos dois institutos, dando margem à proteção das duas espécies” 

(Gurgel, 2005, p.63). 

Com a adesão à OMC e ao TRIPS as disposições previstas nesse acordo passam 

a vigorar no Brasil. Para colocar em prática essa adesão, o Brasil promulga a Lei 9.279 

de 14 de maio de 1996. Esta define como se dá a proteção dos direitos de propriedade 

industrial, e, especialmente em seus artigos 176 a 182, regulamenta as indicações 

geográficas no Brasil. Como ressaltam (Cerdan et al, 2014), a proteção à indicação 

geográfica no Brasil anterior a 1996 estava conforme o previsto na CUP e no Acordo de 

Madri. A partir de 1996, tem-se uma proteção positiva desses direitos no país, 

especificando as duas formas de proteção adota no Brasil, as indicações de procedência 

e denominação de origem, como descrito nos artigos da (Lei n° 9.279/1996). 

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de 
procedência ou a denominação de origem. 
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, 
que se tenha tornado conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação 
de determinado serviço. 
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, 
que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores 
e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, 
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ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de 
requisitos de qualidade. 
Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro 
das indicações geográficas. 
 

Observa-se que a legislação brasileira que reconhece e regulamenta as 

indicações geográficas está amparada na Lei n° 9.279/1996. Além desta lei, a Instrução 

Normativa n° 25 de 21 de agosto de 2013 do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI) regulamenta o registro das indicações geográficas no Brasil. “O 

Decreto nº 4.062, de 21 de Dezembro de 2001, protege as expressões ‘Cachaça’ e 

‘Brasil’, conferindo a estas o status de indicação geográfica” (Bruch et al, 2014, p. 68). 

A primeira experiência efetiva de concessão de indicação geográfica aprovada 

no Brasil foi em 2002. Como descreve (Mello, 2007), dessa forma o processo de 

evolução do vinho brasileiro deu um passo decisivo para o futuro da indústria o INPI 

autorizou a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos 

(Aprovale) a utilizar a indicação de procedência Vale dos Vinhedos para os vinhos 

dessa região definida. 

Observa-se no arranjo institucional brasileiro que regula as indicações 

geográficas, que a responsabilidade legal é atribuída ao INPI. Destaca-se que outras 

instituições contribuíram de forma efetiva nesse processo como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em específico, a unidade do Centro Nacional de 

Pesquisa de Uva e Vinho, localizado no município de Bento Gonçalves. O Instituto 

Brasileiro do Vinho (Ibravin) instituição representativa da cadeia produtiva da uva e do 

vinho (Aguiar, 2008).  

Os dados disponíveis até o segundo semestre de 2016 mostram que o INPI tinha 

registrado 17 dominações de origem sendo 09 nacionais e 08 estrangeiras. As 

indicações de procedência somam 39 todas nacionais (INPI, 2016). 
 

 

3 O cenário da vitivinicultura no Brasil 

 

A vitivinicultura brasileira foi subdividida em quatro períodos históricos, 

definidos por (Tonietto, 2005), o primeiro corresponde à implantação da viticultura na 

região da Serra gaúcha, com a chegada de imigrantes italianos no final do século XIX, e 



2848    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

se estende até o final da década de 1920. O segundo situa-se entre os anos 1930 e 1960, 

uma fase de diversificação de produtos, com a consolidação do espumante, e a melhoria 

qualitativa dos vinhos associada aos avanços tecnológicos de processamento. Entre o 

início da década de 1970 e o final da década de 1990, tem-se o terceiro período, 

marcado pelo aumento significativo da área plantada com Vitis vinífera e o 

desenvolvimento dos vinhos finos varietais. O quarto período, a partir dos anos 2000, 

caracterizado por uma fase de transição marcada pela introdução de certificações de 

qualidade, via indicações geográficas, busca consolidar identidades regionais para os 

vinhos brasileiros (Niederle, 2011). 

Uma perspectiva mais econômica e menos histórica demonstra que a 

vitivinicultura do Brasil, em 1980, investiu em desenvolvimento tecnológico e na 

melhoria do processo produtivo, no plantio das cultivares, bem como adoção de técnicas 

mais modernas no processo produção. Com a abertura comercial e a integração do 

Brasil ao Mercosul, observadas na década de 1990, abriu-se espaço, no mercado, para 

os vinhos importados, acirrando assim a competição, no setor, para os vinhos nacionais 

(Juk & Fuck, 2015).  

Em 1994, a estabilização e o processo de abertura da economia brasileira 

trouxeram para o país os efeitos da globalização, com os vinhos estrangeiros ocupando 

os espaços. E o vinho nacional pouco reconhecido pelo consumidor brasileiro, precisou 

de uma reação. Uma iniciativa dos produtores brasileiros nesse sentido foi tomada em 

1995, com a adesão do Brasil como país membro da Organização Internacional Vinhos 

(OIV), a entidade que regula e arbitra as principais questões relativas ao vinho entre os 

países produtores (Mello, 2007). 

Como principal estratégia os produtores brasileiros buscaram a diferenciação do 

vinho, e o caminho foi a obtenção da marca de indicação geográfica, que passou a ser 

vista como um meio não apenas de obter proteção e valorização do produto, mas 

principalmente um instrumento de distinção que possibilitaria a inserção do vinho 

nacional nos mercados interno e externo, agregando valor ao produto e conferindo 

vantagens frente aos concorrentes e demonstrando a busca pela qualidade (Juk & Fuck, 

2015). 

Em relação ao mercado de vinhos no Brasil os dados mostram um crescimento 

expressivo, como descreve (Copello, 2015), entre 2002 e 2014 o Brasil teve um 
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aumento de 45% em volume total, incluindo produtos nacionais e importados. As 

importações acumularam um crescimento de 206% em volume e 442% em valor. No 

ano de 2014 as importações de vinho totalizaram 324.521.310 de dólares e 81.229.244 

litros. Argentina e Chile são os principais exportadores de vinho para o Brasil juntos 

respondem por mais de 50% das importações brasileiras. O consumidor brasileiro tem 

maior preferência por vinhos tintos, esses representam 75% das vendas. 

A viticultura brasileira tem relevância socioeconômica significativa, e uma 

função que potencializa outros setores como turismo e gastronomia. “Como atividade 

agrícola, a cadeia produtiva da uva e do vinho sustenta mais de 20 mil famílias, não 

apenas no Rio Grande do Sul, estado de maior produção, mas também (e cada vez mais) 

em todo o país” (Copelo, 2015, p.40). A produção de vinho no Brasil está ganhando 

espaço em diferentes estados. As principais regiões produtoras de vinho no Brasil são: a 

Serra Gaúcha e Campanha no estado do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense no 

estado de Santa Catarina e Vale do São Francisco na Região Nordeste. 

 

 

3.1 A vitivinicultura no estado Rio Grande do Sul 

  

A vitivinicultura no estado do Rio Grande do Sul não pode ser dissociada da 

imigração italiana na Região Sul do Brasil, consequentemente, a principal região 

produtora do estado, a Serra Gaúcha, é reconhecida por sua origem na imigração e 

colonização italiana. 

Como descrevem (Pizzol & Sousa, 2014), as primeiras colônias fundadas em 

1875 foram chamadas de Conde d’Eu e Dona Isabel. Mais tarde com a queda do 

Império, as duas colônias seriam reunidas sob a denominação de Bento Gonçalves, mas 

tal nome foi utilizado principalmente para a segunda colônia, enquanto a primeira 

continuaria com o nome original até se tornar Garibaldi. Outra Colônia logo após foi a 

de Caxias. 

Essas colônias foram os primeiros núcleos que originaram os municípios que 

hoje formam a região da Serra Gaúcha. As famílias imigrantes trouxeram consigo 

diversas variedades de Vitis viníferas de suas regiões de origem no norte da Itália. No 

entanto, às condições edafoclimáticas não foram favoráveis, estas cepas logo foram 
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abandonadas. A expansão da produção de uva e vinho só ocorreu com uso de variedades 

americanas e híbridas. A cultivar americana Isabel foi a grande responsável pelo 

desenvolvimento da produção, de modo que sua importância econômica e cultural ainda 

faz dela a principal variedade cultivada na região e no Estado (Niederle, 2011). 

A Serra Gaúcha é a principal região vitivinícola brasileira. A produção vitícola 

baseia-se na ampla participação da agricultura familiar, a qual é representada por 

aproximadamente 12 mil pequenas propriedades rurais que cultivam 31 mil hectares de 

vinhedos. A produção vinícola deve-se à cerca de 600 produtores subdivididos em 

grandes empresas, cooperativas e cantinas familiares (Niederle, 2011). 

Em termos socioeconômicos a participação da vitivinicultura no Rio Grande do 

Sul é representativa o estado responde por 90% da produção brasileira de vinhos. A 

produção de uvas no estado no ano de 2014 foi de 812.537 toneladas na safra de 2015 

foi de 876.286 toneladas com aumento de 7,85% em relação à safra anterior. O total da 

área plantada de videiras no Rio Grande do Sul em 2015 era de 50.743ha. A produção 

de vinhos, sucos e derivados no estado foi de 583.015 milhões de litros em 2015, 

embora houvesse redução na produção de vinhos finos e os vinhos de mesa, os sucos 

tiveram aumento de produção (IBRAVIN, 2016). Segundo (Copelo, 2015), na região da 

Serra Gaúcha, em específico, no ano de 2014 foram elaborados 192 milhões de litros de 

vinho de mesa e 34 milhões de vinhos finos, os vinhos finos representaram 18% da 

produção da região. O volume de suco de uva processado atingiu 110 milhões de litros. 

O estado do Rio Grande do Sul reúne as principais regiões vitivinícolas do 

Brasil, a região da Serra Gaúcha, onde quase a totalidade da produção se destina à 

agroindústria do suco e do vinho, é essencialmente, produzida por pequenos agricultores 

familiar. Outras regiões de destaque na vitivinicultura no Rio Grande do Sul são a 

Campanha Gaúcha e a Serra do Sudeste, ambas as regiões localizadas no sul do estado 

próxima a fronteira com a Argentina e o Uruguai.  

A região da Serra do Sudeste é ainda pouco reconhecida dos consumidores 

brasileiros esse fato pode ser justificado em função de escassas vinícolas instaladas na 

região, pois é predominante o cultivo de uvas que são vinificadas em outras regiões, 

como exemplo, na Serra Gaúcha. 

A região da Campanha é a segunda maior produtora de vinhos no Rio Grande do 

Sul, a área cultivada na região é próxima de dois mil hectares, o que assegura uma 
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produção superior a 5,3 milhões de quilos de uvas, responsáveis por 3,86 milhões de 

litros de vinho produzidos em 17 vinícolas. Todavia, de forma semelhante ao que ocorre 

com a produção da região Serra do Sudeste, nem toda a uva produzida na região da 

Campanha é vinificada na própria região, cerca de 35% dessa produção é processada 

fora, em especial, na Serra Gaúcha (Copelo, 2015). As condições edafoclimáticas da 

região da Campanha asseguram uma produção favorável às vitis viniferas e a topografia 

permite uma maior mecanização nas propriedades. 

Figura 1- Mapa do estado do Rio Grande do Sul e as principais regiões 

vitivinícolas do estado. 

 
Fonte: Academia do vinho (2016).  

 

Vale ressaltar a importância das primeiras transformações do perfil vitivinícola 

da Serra Gaúcha nos anos de 1970 e o impacto da atuação das empresas de capital 

externo, (Copelo, 2015, p.65) afirma que, “na segunda metade do século XX chegaram 

à região empresas multinacionais, que investiram em uvas viníferas e na produção de 

vinhos finos e espumantes”. Na década de 1990 os produtores locais começaram a 

produzir e comercializar vinhos elaborados com uvas viníferas, em especial, vinhos 

varietais como Carbernet Sauvignon, Carbernet Franc e Chardonnay. Nos anos 2000 as 

empresas passaram a investir na produção de espumantes. Esses têm reconhecida 

qualidade e boa relação custo benefício. 



2852    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

10 
 

Como resultado na Serra Gaúcha, a forma de reconhecimento e fortalecimento 

da competição dos vinhos no mercado nacional fez com que as vinícolas investissem no 

desenvolvimento do turismo local associado ao vinho e a cultura italiana. Assim, 

desenvolveram-se atividades relacionadas com alojamento: hotéis e pousadas; 

gastronomia: restaurantes e fabricação artesanal de produtos típicos. Os produtores de 

vinhos criaram uma oferta turística associada a produção de uvas e de vinhos a um 

circuito turístico (rotas do vinho), atividades culturais que valorizam o patrimônio local, 

como a paisagem de vinhedos, casas de madeira e de pedras construídas na chegada dos 

imigrantes italianos. 

 

 

4. As experiências de indicações geográficas para o vinho no Rio Grande do Sul 

 

4.1 Indicação de procedência e denominação de origem - Vale dos Vinhedos 

 

O respaldo para viabilizar e consolidar a região do Vale dos Vinhedos em uma 

indicação geográfica foi dado pelo estímulo da Embrapa Uva e Vinho que, desde o 

início dos anos 1990, trabalhava fomentando a temática das indicações geográficas 

como uma opção para o desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil (Tonietto et al., 

2013a). O Vale dos Vinhedos está localizado entre os municípios de Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Monte Belo do Sul. 

Criada em 1995, a partir da união de seis vinícolas, a Associação dos Produtores 

de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) nasceu com o propósito de alcançar 

a indicação de procedência e constitui-se no marco referencial do setor produtivo para o 

desenvolvimento da indicação geográfica de vinhos finos na região. O pedido de 

reconhecimento geográfico foi encaminhado ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI) em 2000. No ano de 2002 a Aprovale teve reconhecida pelo INPI, a 

Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos, com a delimitação, características e 

padrões de produção definidos no Regulamento de Uso da Indicação de Procedência. 

Com isso, o Vale dos Vinhedos tornou-se a primeira indicação geográfica registrada no 

Brasil e uma espécie de modelo conceitual e organizacional para outras regiões e 

mesmo para novos produtos. 
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O Vale dos Vinhedos foi também a primeira região com classificação de 

Denominação de Origem (DO) de vinhos no país, certificação obtida em 2012. As 

regras de uma denominação de origem são mais rígidas e a do Vale dos Vinhedos 

estabelece entre outras condições que toda a produção de uvas e o processamento da 

bebida sejam realizados na região delimitada. 

As cultivares autorizadas na Denominação de Origem tem-se em relação aos 

vinhos tintos: Merlot, como cultivar emblemática e Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc e Tannat como variedades auxiliares para corte de vinhos. Vinhos Brancos: 

Chardonnay como cultivar principal e Riesling Itálico como variedade auxiliar para 

corte. Vinhos Espumantes (brancos e rosados): Chardonnay e Pinot Noir como 

variedades principais, Riesling Itálico como variedade auxiliar para corte. Os produtos 

autorizados também têm definidos os percentuais mínimos 85% de Merlot para vinho 

varietal e 60% de Merlot como mínimo para vinhos assemblage. Os vinhos brancos 

seguem os mesmo percentuais para Chardonnay.  Base Espumante: Mínimo de 60% de 

Chardonnay ou Pinot Noir. Elaboração somente pelo Método Tradicional. A quantidade 

de produção foi definida em 10tonelas/ha para uvas tintas e brancas. Bem como 

processo de controle que permita a rastreabilidade do produto (Aprovale, 2016). 

O reconhecimento da indicação geográfica Vale dos Vinhedos pelo Comitê de 

gestão do vinho da União Europeia, ocorreu em 2007. 

Na Aprovale a gestão, manutenção e preservação da indicação geográfica 

regulamentada passaram a ser responsabilidade do Conselho Regulador, que havia sido 

instituído em 2001. Foi criado um autorregulamento, aprovado pelos associados, que 

representa a garantia de origem e qualidade dos vinhos do Vale dos Vinhedos ao 

consumidor. Surgiu, então, o Selo de Controle Vale dos Vinhedos, outorgado pelo 

Conselho Regulador, exclusivamente, para os vinhos e espumantes elaborados a partir 

de uvas provenientes do Vale dos Vinhedos e engarrafados na sua origem, além de 

terem que ser aprovados em rigorosos testes realizados por um grupo de especialistas 

composto por técnicos da Embrapa Uva e Vinho e da Aprovale. Os selos têm número 

para controle e são aplicados nas garrafas, distinguindo-a das demais (Aprovale, 2016). 

Em 2010, o Vale dos Vinhedos era responsável por cerca de 20% da produção 

brasileira de vinhos finos, do total desta produção, 80% estava concentrado nas três 

grandes empresas locais, Miolo, Chandon e Casa Valduga (Niederle, 2011). Em relação 
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ao tamanho das empresas (Bruch et al, 2014), definem como pequenas as empresas que 

produzem até 50.000litros/ano, médias produzem de 50.001 a 500.000litros/ano e como 

grandes as que  produzirem mais 500.00litros/ano. 

Como dados de 2015 tem-se 26 vinícolas associadas à Aprovale. Essas 

respondem por 17% dos vinhos finos e 12% dos espumantes nacionais e elaboram uma 

média anual entre 10 a 12 milhões de garrafas. Também elaboram suco e outros 

derivados de uva. Os perfis são variados: há vinícolas familiares, com elaboração 

limitada e venda exclusiva em seu varejo, como também grandes empresas com 

presença internacional. Além das vinícolas, fazem parte do roteiro da Vale dos 

Vinhedos hotéis, pousadas, restaurantes, cafés, operadoras de turismo, ateliês de arte e 

agroindústrias de doces (Aprovale, 2016). 

A heterogeneidade das empresas existentes no Vale dos Vinhedos é reconhecida 

quando as maiores empresas têm ocupado um espaço crescente dentro de segmentos 

mais tradicionais de mercado ligados ao grande varejo, e ampliado suas estratégias 

comerciais para atingir o mercado europeu. As pequenas vinícolas apostam em 

estratégias diferenciadas, mantendo a venda direta ao consumidor, sobretudo associada 

ao turismo, como o principal meio de comercialização (Niederle, 2011). 

Os impactos socioeconômicos da indicação geográfica para região também são 

resaltados por (Niederle, 2011), quando o autor descreve que o êxito de algumas 

vinícolas estaria levando à formação de uma nova elite econômica e a um processo de 

estratificação social cada vez mais intenso. O aumento do preço das terras, que em 

alguns casos ultrapassa 500%, é um exemplo desta dinâmica. A sobrevalorização 

fundiária acarreta a elevação do custo de oportunidade da exploração agrícola, tornando 

mais atrativo aos agricultores deixar a atividade e a zona rural. Esse fato pode ser 

agravado com aumento do processo de integração vertical em curso em quase todas as 

empresas que estão se especializando em vinhos finos. 

 

 

4.2 Indicação de Procedência Pinto Bandeira –Asprovinho 

 

A indicação de procedência para os vinhos de Pinto Bandeira tem na 

institucionalização da Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira 
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(ASPROVINHO) a sua base organizacional. A Asprovinho foi criada em 29 de junho 

de 2001, o interesse era o desenvolvimento de uma produção de vinhos finos 

diferenciada, com foco na origem da produção da região de Pinto Bandeira. Visando 

alcançar o reconhecimento de uma indicação geográfica a Asprovinho formalizou, em 

setembro de 2002, um projeto em conjunto com a Embrapa Uva e Vinho. Desse projeto 

vários trabalhos foram desenvolvidos incluindo levantamentos, diagnósticos e propostas 

de trabalho.  

O pedido de reconhecimento da Indicação de Procedência Pinto Bandeira, junto 

ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi protocolado em 07 de outubro 

de 2008. A concessão da Indicação de Procedência Pinto Bandeira ocorreu em 13 de 

julho de 2010. Desta forma o INPI reconheceu a denominação Pinto Bandeira como 

Indicação Geográfica para vinhos tintos, brancos e espumantes na condição de 

Indicação de Procedência. A área delimitada tem de 81,38 km², sendo 91% no 

município de Bento Gonçalves e 9% no município de Farroupilha, com altitude igual ou 

superior a 500m (Tonieto, et al. 2013b). 

O documento da Indicação de Procedência de Pinto Bandeira, encaminhado ao 

INPI contava com uma caracterização relativamente detalhada das características físicas 

do terroir, as quais permitiram, inclusive, uma demarcação de área que define limites 

mínimos de altitude para a elaboração de “vinhos típicos” (Niederle, 2011). 

O Conselho Regulador da ASPROVINHO iniciou seus trabalhos em 2004, é 

constituído por sete membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. Para o 

cumprimento do regulamento de uso da Indicação de Procedência Pinto Bandeira, o 

Conselho Regulador utiliza a Normativa de Controle dos Vinhos Finos Tranquilos e 

Espumantes elaborado para indicação geográfica que disciplina os procedimentos a 

serem adotados para que os produtos cheguem ao mercado cumprindo o Regulamento 

de Uso (Tonietto et al. 2013b). 

Sobre as normas da Indicação de Procedência Pinto Bandeira está definido que: 

os vinhos devem ser elaborados exclusivamente com as variedades autorizadas; a 

origem da uva deve proceder da área geográfica delimitada, os vinhedos têm controle de 

produtividade, elaboração, engarrafamento e envelhecimento na área geográfica 

delimitada, rigorosos padrões de qualidade química, padrões de qualidade sensorial e 

normas de rotulagem (Asprovinho, 2016). As normas de controle incluem: cadastro dos 
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vinhedos e das vinícolas, declaração de colheita e produtos elaborados, análise químicas 

diferenciadas dos vinhos, 100% dos vinhos aprovados às cegas pela Comissão de 

Degustação, controle e rastreabilidade dos produtos e selo de controle numerado. 

A Indicação de Procedência de Pinto Bandeira contempla 487 produtores que 

possuem 1.529,97 hectares de videiras e que produziram 29.041,44 toneladas de uvas 

em 2013. A área média de videiras é de 3,14ha por propriedade, sendo que 56,67% das 

propriedades possuem área de videiras inferior a 3 ha e respondem por menos de 30% 

da produção, e 11,5% das propriedades cultivam mais de 6 ha de vinhedos e 

representam 25,95% da produção (Mello & Machado, 2013). 

 

 

4.3 Indicação de Procedência Altos Montes – Apromontes   

 

Localizada na Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, entre os 

municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, a região dos Vinhos dos Altos Montes 

caracteriza-se por apresentar montes, também conhecidos como serras, de 600 à 800 

metros de altitude. Nesta região estão localizados os montes mais altos da Serra Gaúcha, 

por isso o nome Altos Montes.  

Fundada em 23 de janeiro de 2002, a Associação dos Produtores dos Vinhos dos 

Altos Montes (APROMONTES), reúne onze empresas vinícolas da região que foram 

contemplada com o registro de Indicação de Procedência Altos Montes. As vinícolas 

associadas em busca de qualificação dos vinhos e de seus derivados, investiram em 

projetos e espaços, em especial, no desenvolvimento do turismo na região.  

A APROMONTES iniciou o processo de busca pela indicação geográfica a 

partir de 2006 quando juntamente com a equipe técnica da Embrapa fez levantamentos e 

diagnósticos da vitivinicultura da região, avaliação sensorial dos vinhos comerciais e 

estruturação de projeto de zoneamento vitivinícola para a região. Os resultados obtidos 

possibilitou o depósito, em 13 de março de 2012, do pedido de reconhecimento da 

Indicação de Procedência Altos Montes, junto ao INPI. A concessão da Indicação de 

Procedência Altos Montes ocorreu em 11 de dezembro de 2012 (Tonietto et. al. 2013c). 

A Indicação de Procedência Altos Montes tem como titular a APROMONTES, 

sendo uma indicação geográfica que inclui os vinhos finos tranquilos brancos, rosados e 
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tintos secos, os vinhos espumantes finos brancos e rosados e o moscatel espumante 

branco e rosado. Os vinhos da indicação de procedência foram oficialmente certificados 

em 2013. 

 

 

4.4 Indicação de Procedência Região de Monte Belo – Aprobelo 

 

A Indicação de Procedência de Monte Belo possui uma área delimitada de 56,09 

quilômetros quadrados, distribuídos pelos municípios de Monte Belo do Sul (com 80%), 

Bento Gonçalves e Santa Tereza. São dez as vinícolas associadas à Aprobelo: Adega 

Del Monte, Armênio, Calza, Casa Angelo Fantin, Faé, Famiglia Tasca, Honório Milani, 

Megiolaro, Reginato e Santa Bárbara (APROBELO, 2016). 

A entidade responsável pela denominação de origem Monte Belo é a Associação 

dos Vitivinicultores de Monte Belo do Sul – Aprobelo foi fundada em 14 de novembro 

de 2003. O projeto de certificação teve início em 2004, com o suporte técnico da 

Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves. O fator diferencial desse processo foi a 

Embrapa ter funcionado como uma incubadora para as empresas da Aprobelo. Foi na 

sede da Embrapa Uva e Vinho onde foram produzidos os primeiros vinhos-base e 

espumantes com marca das vinícolas da Aprobelo, atualmente as vinícolas elaboram 

seus produtos em instalações próprias. Como uma primeira etapa de qualificação 

enológica dos estabelecimentos afiliados a Aprobelo, entre 2004 e 2009, a Embrapa 

ministrou a técnicos das cantinas capacitação para a produção de vinhos finos tintos. Em 

outubro de 2013, foi aprovação da indicação de procedência de Monte Belo pelo INPI. 

A indicação geográfica de Monte Belo tem como grande diferencial o fato de ser 

constituída exclusivamente por vinícolas de pequeno porte. A produção de uvas em 

pequenas propriedades se destaca na construção da identidade territorial da região. 

Outro fato particular da região é o município de Monte Belo do Sul ser considerado o 

maior produtor per capta de uva no Brasil. 
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4.5  Indicação de Procedência Farroupilha – Afavin 

A Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e 

Derivados (Afavin), teve aprovada pelo INPI em 14 de julho de 2015 a indicação de 

procedência Farroupilha, os produtos aprovados são: Vinho Fino Branco Moscatel, 

Vinho Moscatel Espumante; Vinho Frisante Moscatel; Vinho Licoroso Moscatel; 

Mistela Simples Moscatel; Brandy de Vinho Moscatel. A associação da Afavin foi 

criada em 6 de maio de 2005 e tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 

vitivinícola da região. A indicação geográfica de Farroupilha representava no ato de sua 

formalização 15 vinícolas. Essa é a quinta indicação geográfica para vinhos concedida 

no Brasil (Afavin, 2016). 

O projeto da Afavin busca explorar a particularidade do município de 

Farroupilha associada à concentração da produção de cultivares da uva moscato, a partir 

da qual são elaborados vinhos e espumantes moscatéis. Esse diferencial de constituir-se 

na região brasileira de maior concentração de uvas moscato no país, nesse sentido são 

potencialmente beneficiados centenas de produtores e dezenas de vinícolas. Essas 

características locais usadas para o desenvolvimento da indicação de procedência 

sinalizam o futuro possível para encaminhamento de uma Denominação de Origem com 

destaque dos vinhos finos moscatéis e espumantes moscatéis. 

 

 

Conclusões. 

 

Revisando o tema das indicações geográficas no Brasil observa-se que o país 

embora tenha assinado acordos internacionais sobre o tema, somente em 1996 criou 

uma regulamentação formal via legislação e normas, todavia, o reconhecimento efetivo 

da primeira indicação geográfica de acordo com as normas brasileiras somente se 

concretiza em 2002. Coincidentemente a primeira certificação de indicação geográfica, 

foi concedida aos vinhos do Rio Grande do Sul para região demarcada do Vale dos 

Vinhedos. 

Como o objetivo do artigo era descrever as experiências de indicações 

geográficas para o vinho no Rio Grande do Sul. Os resultados mostraram que o estado 

tem cinco indicações geográficas para vinhos. Ao mesmo tempo até o segundo semestre 
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de 2016, essas certificação são as únicas concedidas ao segmento de vinhos no Brasil. 

Dessa forma o Rio Grande do Sul se consolida como o principal produtor de vinhos no 

Brasil e as indicações geográficas reafirmam a posição de destaque do estado na 

vitivinicultura.  

As indicações geográficas do vinho são solicitadas e concedidas pelo Instituto 

Nacional Propriedade Industrial (INPI) a uma associação que representa os produtores 

interessados na certificação há nas regiões delimitadas produtores que não fazem parte 

da associação por não atenderem as exigências ou porque não é do seu interesse se 

adequar as normas de regulamentação impostas por uma indicação geográfica. 

Vale destacar que o contexto brasileiro em que as indicações geográficas para os 

vinhos foram iniciadas era de abertura econômica do país e o setor vinícola tinha a 

necessidade de profissionalização dos produtores e fortalecimento qualidade do produto 

nacional para fazer frente à concorrência dos produtos estrangeiros. 

Observa-se que as experiências de certificação dos vinhos contribuíram para a 

melhoria da qualidade do produto, com o desenvolvimento e o reconhecimento das 

regiões produtoras no Rio Grande do Sul. 
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Resumo 
Há duas décadas ininterruptas o consumo mundial do açúcar cresce, sendo sua média 
23kg por pessoa. Países em desenvolvimento como o Brasil, o maior produtor de cana-
de-açúcar e açúcar, assim como, o responsável por mais da metade do açúcar 
comercializado mundialmente, convivem, por um lado, com altos investimentos 
nacionais e internacionais, que garantem o desenvolvimento de tecnologia de ponta e, 
por outro, o avanço das lavouras gera danos ambientais e sociais. A maior riqueza, 
geradora também de pobreza e superexploração laboral, pode ser a saída de inclusão 
econômica, social e política de pequenos produtores, via produção de açúcar orgânico. 
Contudo, recentemente, a Organização Mundial de Saúde luta no sentido de limitar o 
açúcar escondido nos alimentos processados, cortando a recomendação de consumo 
pela metade, por ser considerado um vilão: rico em calorias e pobre em nutrientes. 
Porém, estudos apontam que o uso do açúcar mascavo insere nutrientes à alimentação, 
pois, é produzido somente pela evaporação da água existente no caldo da cana, 
mantendo-se assim todos os constituintes originais da planta. Este trabalho 
interdisciplinar, com o intuito de minimizar a lacuna científica existente sobre a 
produção orgânica e qualidade do açúcar mascavo, teve como objetivo avaliar a 
influência da adubação orgânica e convencional na qualidade nutricional de açúcares 
mascavos, com o intuito de encontrar um diferencial positivo no produto final, ajudando 
o pequeno produtor a entrar no mercado com um produto diferenciado em qualidade 
nutricional. Para tanto, conduziu-se um ensaio com seis sistemas de adubação e 
repetições. Os açúcares produzidos foram analisados quanto aos teores de nutrientes 
(Ferro, Zinco, Manganês e Cobre) e de elementos tóxicos (Chumbo e Cádmio). Os 
resultados mostraram que os diferentes sistemas de adubação influenciaram no teor dos 
minerais presentes. O açúcar mascavo orgânico, não apresentou contaminação com 
chumbo que é extremamente danoso quando absorvido pelo organismo através da 
comida, podendo causar sérios danos à saúde, entre eles: danos aos rins; alterações no 
sistema nervoso; modificações no comportamento das crianças, como a 
hipersensibilidade. Conclui-se que o açúcar mascavo orgânico, do ponto de vista da 
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saúde e ambiente é um produto de maior valor agregado, acarretando benefícios 
multifacetados ao pequeno produtor, que estará colocando no mercado um produto 
diferenciado. 
 
Palavras chave: Produção Orgânica, Açúcar Mascavo Orgânico; Pequeno Produtor. 
 

INTRODUÇÃO 

O modelo da agricultura convencional vem contribuindo para degradação do 

meio ambiente, perda da biodiversidade, erosão do solo, poluição do ar e da água e 

agravos à saúde humana entre outros males3,4. A mudança de comportamento social, 

ambiental e ético da sociedade ávida por alimentos mais saudáveis e sistemas de cultivo 

menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tem levado a um aumento significativo 

na procura de produtos provenientes de produção de base agroecológica.9 10 Os 

agricultores que seguem um enfoque ecológico têm conseguido resultados satisfatórios 

em vários aspectos ligados à sustentabilidade, com o restabelecimento da 

heterogeneidade dos habitats e reforçando a biodiversidade agrícola5.  

No complexo canavieiro, uma vertente importante é o desenvolvimento dos 

derivados artesanais da cana-de-açúcar, que podem apresentar importância 

socioeconômica e devem ser explorados com uma visão integralizada com intuito de 

trazer aos produtos agrícolas de pequenas propriedades maior valor agregado, evitando 

o desperdício, aumentando a renda dos produtores e trazendo matérias-primas 

alimentícias alternativas, nutritivas, com preço acessível à população e com qualidade. 

(VIAN, 2003; CESAR & SILVA, 2003; LIMA, 2005; MUTTON & MUTTON, 2005; 

TONDO, 2006; VERRUMA-BERNARDI, 2007; SANTOS, 2008; TOMASETTO et al., 

2009; ARBOS, 2010; ARAÚJO, 2011). 

O consumo de mascavo encontra-se disseminado por todo o território nacional, 

tendo sua produção destinada tanto ao abastecimento das mesas das populações, como 

nas formulações de alimentos como pães e biscoitos (DELGADO & DELGADO, 1999; 

PADOVAN et al., 2011). 

Os derivados artesanais da cana-de-açúcar com qualidade são passíveis de 

exportação já que o consumo de açúcar mascavo tem se intensificado no mundo todo 

nos últimos anos (DAROLT, 2002; ORMOND et al., 2002; PITELLI & VIAN, 2005; 

SANTOS, 2008). Isso se deve ao crescimento da cultura de consumo de alimentos mais 

saudáveis, ou seja, de alimentos que mantenham suas características o mais próximo 
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possível do alimento in natura, possuindo desta forma composição próxima da 

integralidade, e que não tenha sido utilizado, em nenhuma etapa do processamento, 

desde o cultivo da matéria-prima até a mesa do consumidor, produto químico que possa 

fazer mal à saúde humana ou ao meio ambiente. Assim o açúcar mascavo é um adoçante 

que se produzido de maneira orgânica carrega todos estes atributos. (DELGADO & 

DELGADO, 1999; PENTEADO, 2000; SILVA et al., 2003;  ORSOLIN & HAMER, 

2004). 

Nos últimos anos o açúcar mascavo orgânico brasileiro tem sido destaque nas 

maiores feiras de produtos orgânicos do mundo e tem sua produção destinada ao 

consumo na forma de adoçante posto à mesa bem como na indústria alimentícia em 

formulações de alimentos, como pães, doces, geleias e biscoitos.11 

Estudos envolvendo determinação de nutrientes minerais e metais pesados em 

plantas e alimentos são geralmente conduzidos para indicar seus efeitos sobre a saúde 

humana. 15,16 17,18  A determinação de nutrientes minerais e contaminantes inorgânicos 

em produtos agrícolas oriundos do sistema orgânico torna-se subsídio para o 

levantamento de dados sobre a qualidade nutricional, segurança alimentar e possíveis 

efeitos sobre a saúde humana.  Alguns estudos relataram controvérsias sobre a qualidade 

dos alimentos produzidos no sistema orgânico em relação ao sistema convencional 

quanto aos teores de nutrientes minerais, principalmente pela dificuldade em se 

implantar estudos onde somente os sistemas de produção sejam as variáveis.13,14. O 

objetivo deste trabalho foi o de quantificar teores de alguns nutrientes minerais Cu, Zn, 

Mn e Fe e contaminantes inorgânicos Pb e Cd em açúcar mascavo oriundo de canas 

produzidas por cultivo orgânico e convencional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Matéria-Prima 

 O trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, em 

Araras. A variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a RB867515, que foi plantada e 

cultivada segundo o croqui apresentado na Figura 1. 

 

 

 



2866    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

4 
 

Pinhão Manso 

 

 

S 

a 

n 

s 

ã 

o 

 

 

CCQ 

 

 

OCO 

 

OOO 

 

COQ 

 

C-Q 

 

TES 

 

 

 

 

C 

a 

n 

a 

 

OOO 

 

 

TES 

 

COQ 

 

OCO 

 

CCQ 

 

C-Q 

 

C-Q 

 

 

OOO 

 

OCO 

 

TES 

 

COQ 

 

CCQ 

 

OOO 

 

 

C-Q 

 

TES 

 

OCO 

 

CCQ 

 

COQ 

Sansão 

 

TE

S 

testemunha 

absoluta 

sistema sem nenhum tratamento 

C

C

Q 

sistema 

convencional 

com calcário com adubo químico 

C-

Q 

sistema 

convencional 

sem calcário com adubo químico 

C

O

Q 

sistema 

convencional 

com corretivo 

orgânico 

com adubo químico 

O

C

O 

sistema 

orgânico 

com calcário com composto orgânico 

O

O

O 

sistema 

orgânico 

com corretivo 

orgânico 

com composto orgânico 



Atas  Proceedings    |    2867

 Consumo de alimentos, certificação e mercado internacional  P17

5 
 

Figura 1 – Croqui de plantio de cana-de-açúcar produzida em diferentes sistemas de 

produção (orgânico e convencional).  

 

Produção do açúcar 

As amostras, constituídas por 10 colmos de cana cada, foram colhidas 

desintegradas e prensadas e o caldo extraído foi congelado e armazenado para posterior 

produção dos açúcares. Cada amostra, após ser descongelada para a fabricação do açúcar,  

teve sua acidez corrigida com leite de cal grau alimentício até pH 6,5. Em seguida, foi 

transferida para tacho de 10L para evaporação até temperatura de 119 ºC. Quando atingida 

esta temperatura de finalização o xarope foi retirado imediatamente do fogo e iniciado o 

processo de cristalização por choque mecânico até seu resfriamento total.  

As amostras de açúcar produzidas foram deixadas em câmara com umidade 

relativa e temperatura média controladas, sendo respectivamente 53 + 2 % UR, e 22,0 + 

2oC, por 24h, para que todas as amostras apresentassem a mesma umidade de equilíbrio. 

Finalmente as amostras foram peneiradas e embaladas em sacos plásticos de polietileno, 

os quais foram colocados dentro de frascos de polipropileno pretos com tampas 

rosqueáveis e armazenadas no laboratório.  

Análises físico-químicas 

As determinações de zinco, cobre, manganês e ferro foram feitas em 

espectrômetro de absorção atômica com chama - FAAS (Perkin-Elmer, modelo 5110 

PC, Analyst 200 AA, com nebulizador de alta sensibilidade e pérola de impacto. As 

determinações de cádmio e chumbo foram feitas em um espectrômetro de absorção 

atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite GTA 120 - GFAA (Varian®, 

modelo 240 Z), equipado com corretor Zeeman. Os teores dos nutrientes minerais e 

contaminantes inorgânicos foram calculados a partir de curvas de calibração analítica 

específicas para cada elemento com no mínimo, 6 pontos em triplicatas. Utilizando-se 

no estudo da recuperação média uma amostra de açúcar mascavo fortificada com um 

padrão (Multi-Element Standard, Perkin Elmer) de Cu, Mn, Zn, Fe, Cd e Pb, para dois 

níveis de concentrações, dentro da curva de calibração de cada elemento analisado, 

obtendo-se valores de recuperação entre 93 a 110% para todos os elementos. Os 

resultados foram à análise de variância e comparação das médias utilizando o teste de 

Tukey (SAS).20 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados estão apresentados na Tabela 1, abaixo. 
 

Tabela 1- Comparação entre médias dos resultados de análises físico-químicas de açúcares 

mascavos produzidos a partir de cana-de-açúcar cultivada em seis sistemas de produção diferentes. 

 

 % Sais 

min. 

totais 

Cu 

mg.kg-

1 

Zn 

mg.kg-1 

Mn 

mg.kg-1 

Fe 

mg.kg-1 

Pb 

mg.kg-1 

Cd 

mg.kg-

1 

TES 3,7 b 1,6 b 5,7 a 18,4 b 14,3 b ND ND 

CC

Q 

4,4 a 2,1 a 6,0 a 15,7 c 14.3 b 0,16 ND 

C-Q 3,8 b 2,1 a 5,9 a 20,5 a 19,0 a ND ND 

CO

Q 

4,3 a 2,0 a 5,8 a 15,4 c 16,9 b 0,30 ND 

OC

O 

4,0 a 2,0 a 5,7 a 15,9 c 15,2 b 0,20 ND 

OO

O 

3,8 b 1,4 b 4,9 b 15,3 c 12,3 c ND ND 

        

TES testemunha 

absoluta 

sistema sem nenhum tratamento 

CC

Q 

sistema 

convencional 

com calcário com adubo químico 

C-Q sistema 

convencional 

sem calcário com adubo químico 

CO

Q 

sistema 

convencional 

com corretivo 

orgânico 

com adubo químico 

OC

O 

sistema orgânico com calcário com composto orgânico 

OO

O 

sistema orgânico com corretivo 

orgânico 

com composto orgânico 
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Os maiores teores de sais minerais totais foram obtidos para os tratamentos CCQ 

e COQ, enquanto que os menores valores foram para os tratamentos TES, C-Q e OOO. 

Os sais minerais ou compostos inorgânicos podem se constituir de inúmeras espécies 

químicas, assim seria necessária a análise de todos os elementos individualmente para 

se conhecer as características nutricionais dos mascavos, foram escolhidos apenas 

alguns, Cu, Zn, Mn e Fe. 

A análise individual destes nutrientes minerais mostrou diferença estatística 

significativa como mostra a a Tabela, no entanto não são ...   

Os teores de Cu encontrados nas amostras de COQ, OCO, C-Q e CCQ, apesar de 

apresentarem diferenças estatísticas entre si porem apresentam valores bem próximo. As 

amostras de açúcar mascavo oriundas dos tratamentos TES e OOO de produção por 

manejo orgânico apresentaram teores de Cu estatisticamente menores quando 

comparados aos demais tratamentos. Verificou-se que as amostras de açúcar mascavo 

proveniente de todos os sistemas de produção estão abaixo da IDR do Cu que é de 0,9 

mg dia-1 27, e abaixo do limite máxima de ingestão tolerável - UL de 10 mg dia-1 

(WHO)28. Os teores de Cu encontrado nas amostras de açúcar mascavo dos diferentes 

tratamentos da cana, (COQ, OCO, C-Q e CCQ), os seus valores foram mais altos do que 

os reportados na TACO29 ; por outro lado, nas amostras TES e OOO os teores de Cu 

foram menores.  

No entanto, o limite máximo estabelecido para o Cu pela ARSO22 é de 1,0 mg 

kg-1, equivale a 0,1 mg dia-1 ou (100 µg dia-1), se comparada com a IDR do Cu (900 µg 

dia-1) a ingestão desse açúcar mascavo é segura.  

Desta forma, as pequenas diferenças nos resultados de teores de Cu obtidos 

para os sistemas de produção orgânica e convencional não chegam a serem relevantes 

do ponto de vista nutricional, quando se leva em consideração uma ingestão diária de 

100 g de açúcar mascavo orgânico e convencional, os teores detectados de Cu na 

amostras de açúcar mascavo dos diferentes tratamentos são seguros do ponto de vista de 

segurança alimentar. 

Em outro estudo, de Wilwerth et al.25, foram analisadas 31 marcas de açúcar 

mascavo comercial e os teores de Cu variaram entre 0,2 e 13,3 mg kg-1 (Tabela 4).  

Em relação aos teores de Zn encontrados nas amostras de açúcar analisadas, 

observa-se que as amostras TES, COQ, OCO, C-Q, CCQ e OOO,  apresentaram 



2870    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

8 
 

diferença estatística entre os sistemas de produção de manejo orgânico e convencional. 

Estas diferenças podem ser consideradas irrelevantes do ponto de vista nutricional 

porque se levarmos em consideração uma ingestão diária de 100 g de açúcar mascavo 

orgânico e convencional das amostras analisadas neste trabalho, o teor de Zn ingerido 

seria de aproximadamente de 0,49 a 0,60 mg 100 g-1 ou (0,49 a 0,60 mg dia-1 ), abaixo 

da IDR do Zn (7 mg dia-1) na alimentação humana. Porém, pode-se observar que os 

teores de Zn foram similares aos publicados na TACO29 para o açúcar mascavo, que é 

de 0,5 mg em 100g-1, e muito abaixo do limite máximo de ingestão tolerável - UL – 

Tolerable Upper Intake Level (WHO28), que é de 45 mg dia-1. 

Em comparação com os limites de Zn estabelecidos pela ARSO22, isto é, 3,0 

mg kg-1 de Zn, todas as amostras, tanto do sistema orgânico como do convencional, 

apresentaram teores de Zn acima dos limites tolerados. No entanto, o limite máximo 

estabelecido pela ARSO de 3,0 mg kg-1, equivale a 0,3 mg dia-1, se comparada com a 

IDR do Zn (7 mg dia-1) pode-se dizer que a ingestão desse açúcar mascavo é segura.  

Waheed e Ahamad30 analisaram teores de Zn em amostras de açúcar mascavo, 

coletadas na indústria de cana de açúcar do Pasquistão e os teores de Zn foram de 3,4 

µg g-1. Verificou-se, portanto, que os resultados encontrados no açúcar mascavo 

proveniente de vários tratamentos do plantio da cana são maiores (entre 4,90 e 5,99 mg 

kg-1) do que os encontrados por esses autores. 

Verificou-se também que as concentrações de Mn não diferiram 

significativamente nas amostras COQ, OCO, CCQ e OOO. Entretanto, nas amostras de 

açúcar mascavo de TEST e C-Q os teores de Mn foram mais altos quando comparados 

com as dos demais tratamentos.  

Comparando-se os teores de Mn nas amostras com o valor descrito na TACO29, 

que é de 2,03 mg 100g-1, somente a amostra C-Q apresentou teor de Mn (2,05 mg 100g-

1). Nas demais amostras, os teores de Mn foram menores (TEST, 1,84 mg 100g-1; COQ, 

1,54 mg 100g-1; OCO, 1,59 mg 100g-1  CCQ, 1,57 mg 100g-1  e OOO, 1,63 mg 100g-1) 

do que os que constam na TACO29 . 

Wilwerth et al.25 utilizaram a técnica de espectrometria de emissão em plasma 

(ICP) na determinação de nutrientes minerais em açúcar mascavo, detectaram Mn entre 

2,1 e 56,2 mg kg-1. Em outro estudo30 utilizando a análise instrumental por ativação com 
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nêutrons (INAA) na deteminação de Mn em açúcar mascavo, o teor de Mn detectado foi 

de 3,70 µg g-1.  

O teor de Fe nas amostras de açúcar mascavo foi estatisticamente igual nas 

amostras (TEST, 14,28 mg kg-1; SOCV, 15,20 mg kg-1 e SCCQ, 14,31 mg kg-1) e 

diferentes das demais (Tabela 4), sendo que na amostra de açúcar mascavo do 

tratamento sistema convencional sem calcário e com adubo químico (SCAQ, 19,01 mg 

kg-1) foi onde se detectou a maior concentração. Por outro lado, a menor concentração 

de Fe foi detectada na amostra de açúcar mascavo oriunda do tratamento do sistema 

orgânico com composto orgânico e corretivo orgânico (SOVV, 12,35 mg kg-1). 

Entretanto, isso não nos permite afirmar que existe diferença entre os processos 

convencionais e orgânicos, já que o terceiro maior teor de Fe foi encontrado no sistema 

orgânico com calcário e composto orgânico (SOCV, 15,20 mg kg-1). 

Considerando-se uma ingestão diária de 100 gramas de açúcar mascavo orgânico 

e convencional analisadas neste estudo, e de acordo com as concentrações descritas na 

Tabela 4, a ordem decrescente de quantidade de Fe em 100g do açúcar mascavo de 

acordo com o tratamento da cana seria (mg 100g-1): SCAQ (1,901) > SCVQ (1,695) > 

SOCV (1,520) > SCCQ (1,431) > TEST (1,428) > SOVV (1,235). Verificou-se, que no 

aspecto nutricional das amostras analisadas de todos os sistema de produção estão 

abaixo da necessidade diária recomendada para o Fe na alimentação humana segundo a 

RDC 269 a IDR é de 14 mg dia-1 27, e muito abaixo do limite máximo de ingestão 

tolerável(WHO28), que é de 45 mg dia-1. Comparando-se os teores de Fe das amostras 

analisadas com o valor descrito na TACO29, que é de 8,3mg 100g-1 de açúcar mascavo, 

todas as amostras analisadas apresentaram teor de Fe abaixo desse valor. 

Os teores de Fe encontrados neste estudo estão abaixo dos que foram 

encontrados por outros autores. Faria23 avaliou a concentração de Fe em vários tipos de 

amostras de açúcar, sendo que, o teor de Fe encontrado no açúcar mascavo orgânico foi 

de 53,4 mg kg-1, que foi  similar ao teor de Fe encontrado em estudo30 em amostras de 

açúcar mascavo que foi de 52,1 µg g-1.  

Menezes et al.31 relataram que as variações no teor de nutrientes dos alimentos 

são normais, e ocorrem em função da variedade do vegetal, de safra, solo, clima, 

produção, formulação e até mesmo a qualidade analítica na detecção desses nutrientes.  
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Apesar dos resultados obtidos para chumbo e cádmio nos açúcares dos 

diferentes sistemas de produção não se detectou contaminação por Pb nas amostras de 

açúcar produzidas nos tratamentos TES, C-Q e OOO. Entretanto, nas amostras COQ, 

CCQ e OCO, o Pb foi detectado, e as concentrações encontradas estão acima do limite 

máximo de 0,1 mg kg-1 estabelecido para açúcares (BRASIL).21  

Quando comparadas as concentrações de Pb neste estudo, que variaram de 0,16 

a 0,30 mg kg-1, com o valor estabelecido por The African Organisation for 

Standardisation (ARSO)22 que estabelece o limite máximo de tolerância de 0,5 mg kg-1 

de Pb para o açúcar mascavo destinado à alimentação humana, verifica-se que as 

concentrações estão abaixo do limite de tolerância.  

Os teores de Pb nas amostras COQ, CCQ e OCO não apresentaram diferença 

significativa e foram inferiores aos encontrados por Faria23 num estudo em açúcar 

mascavo orgânico onde a concentração de Pb estava na ordem de 0,69 mg kg-1. Para as 

demais amostras não detectou-se o Pb. A contaminação das amostras de açúcar por 

chumbo pode ser advinda de várias fontes dentre elas: deposição atmosférica; 

aplicação de corretivos, fertilizantes e agroquímicos; água de irrigação e por adição 

de resíduos orgânicos e inorgânicos.24 Estudo realizado por Wilwerth et al.25 com 

marcas de açúcar mascavo, encontrou concentrações de Pb na ordem de 6,3 a 16,2 mg 

kg-1. 

Paralelamente, verificou-se que as amostras de açúcar mascavo dos diferentes 

tratamentos e analisadas neste trabalho, também não apresentaram contaminação pelo 

Cd. A legislação brasileira não estabelece limites máximos de tolerâncias para Cd em 

açúcares (BRASIL).21 Enquanto que ARSO22 estabelece o limite máximo de tolerância 

de 0,05 mg kg-1 de Cd para o açúcar mascavo destinado à alimentação humana.  

Waheed et al.26 utilizaram análise instrumental por ativação com nêutrons 

(INAA) para deteminação de Cd nas amostras de açúcar mascavo, coletadas na ind de 

cana de açúcar do Pasquistão e também não detectaram Cd em nenhuma das amostras 

de açúcar analisadas. 

Novos estudos devem ser realizados para avaliar e monitorar os teores dos 

nutrientes minerais e contaminantes inorgânicos do açúcar mascavo produzido com 

cana de açúcar cultivada em sistema orgânico. 
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CONCLUSÕES 

 Os diferentes sistemas de adubação influenciaram nos resultados físico-químicos 

dos açúcares mascavos produzidos. Neste estudo apesar das diferenças significativas 

todos os tratamentos forneceram açúcares com alto teor cinzas. 

 É viável a produção de açúcares mascavos feitos no sistema de adubação 

orgânica, assim como nos outros sistemas de adubação O corretivo orgânico 

utilizado no sistema orgânico e convencional foi tão eficiente quanto o calcário, na 

produção de açúcares com qualidade. Na qualidade nutricional dos açúcares. 

 De acordo com os dados da pesquisa, o composto orgânico foi igual ou até 

melhor em alguns parâmetros em relação ao sistema convencional. Sendo isto um 

aspecto muito interessante na produção, pois o manejo orgânico tende a preservação do 

meio ambiente. 

Em síntese, o açúcar mascavo orgânico, do ponto de vista da saúde e ambiente é 

um produto de maior valor agregado, acarretando benefícios multifacetados ao pequeno 

produtor, que estará colocando no mercado nacional e internacional um produto 

diferenciado. 
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El acceso a los alimentos sigue siendo una preocupación sobre todo en los hogares 

rurales de los países de bajos y medianos ingresos del mundo. El objetivo de este 

estudio fue medir el acceso a los alimentos a través del Puntaje de Diversidad Dietética 

(HDDS, de las siglas en inglés) y meses de aprovisionamiento inadecuado de alimentos 

(MAHFP, de las siglas en inglés) en las comunidades de la Sierra Tarahumara, estado 

de Chihuahua, México. La muestra representativa se compone de 123 hogares. La 

encuesta fue realizada en persona y dado que todos los encuestados fueron rarámuris y 

respondieron en su dialecto, los autores fueron asistidos por traductores. El HDDS se 

obtiene de la suma de los 12 grupos de de alimentos que fueron consumidos por los 

miembros del hogar (A. Cereales; B. Raíces y tubérculos; C. Verduras; D. Frutas; E. 

Carne, pollo, despojos; F. Huevos; G. Pescado y mariscos; H. 

Legumbres/leguminosas/frutos secos; I. Leche y productos lácteos; J. Aceites/grasas; K. 

Azúcar/miel; L. Alimentos diversos). Posteriormente, se calcula el indicador HDDS 

promedio para la muestra poblacional(Swindale & Bilinsky, 2006). El MAHFP mide el 

número de meses del año anterior en que un hogar no fue capaz de dotarse de 

suficientes alimentos. Se preguntó a los encuestados los meses en que los hogares no 

tenían acceso a los alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades entre los doce 

meses anteriores. A continuación, se calculó restando 12 a partir del número de meses 
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indicados por el encuestado. La puntuación final indica así el número de meses durante 

los cuales el hogar había dispuesto una alimentación adecuada (Swindale & Bilinsky, 

2010). En base a esto, hemos considerado una categorización lógica de acceso a los 

alimentos de bajo, moderado y alto, a ser <= 9, 10-11, y 12, respectivamente (12: es la 

puntuación más alta que representa a un hogar que tiene acceso a los alimentos durante 

todo el año, y <= 9: acceso bajo, lo que implica al menos una cuarta parte del año con 

problemas de acceso a los alimentos). Los resultados indican que el HDDS promedio de 

consumo de alimentos fue de 6,89. De los doce grupos de alimentos planteados en este 

estudio el 6,50 y 4,07 % consumen entre 10 y 11 grupos de alimentos, mientras que el 

18,70% consume 9 grupos de alimentos, el 20,33% de los encuestados consumen un 

total de ocho grupos de alimentos, y la mayoría consume menos de ocho grupos de 

alimentos, aproximadamente el 50,41%. Los siete grupos de alimentos más consumidos 

por la muestra del estudio son los cereales (100%); las legumbres, leguminosas o frutos 

secos (96,7%); los huevos (78,9%); azúcar/miel (78%); aceites/grasas (77,2%); verduras 

(63,4%), y; las raíces y tubérculos (56,1%). Esto nos lleva a observar un patrón de 

consumo de una dieta a base de carbohidratos que puede encontrarse relacionada a la 

deficiencia de nutrientes que indique malnutrición familiar. Nuestros resultados 

muestran que el acceso de alimentos, medido por MAHFP fue relativamente bajo. La 

proporción de hogares que informan dificultades en la obtención de alimentos durante 3 

meses o más en los 12 meses anteriores (baja puntuación de acceso a los alimentos <= 

9) fue 54,47%, y sólo el 5,69% de los encuestados indicó que no tenían dificultad en la 

obtención de alimentos para su hogar en el pasado año (acceso de alta puntuación de 

alimentos 12). MAHFP en promedio fue de 7,83. Por lo tanto, se concluyó que los 

encuestados experimentaron algunas dificultades en la obtención de alimentos para su 

hogar en los últimos 12 meses durante el 2014. Estas herramientas pueden utilizarse 

como diagnóstico para el análisis de intervenciones en seguridad alimentaria y 

nutricional.   

Palabras clave: Hogares, México, Acceso a los alimentos, Seguridad alimentaria 
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INTRODUCCION 

La seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación mundial y su medición puede 

facilitar el desarrollo de políticas en mejora de la salud (Lo et al., 2012). La Cumbre 

Mundial de la Alimentación de 1996 indica que “existe cuando todas las personas, 

tienen en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana.” (FAO, 1996). En el hogar, la seguridad 

alimentaria se refiere a la capacidad de garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea 

que la familia los produzca o los compre, a fin de satisfacer las necesidades de todos sus 

integrantes. También, los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año 

disponen de acceso a la cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus integrantes 

requieren para llevar una vida activa y saludable (FAO, 2010). Es por esto, que se han 

desarrollado instrumentos metodológicos cualitativos que tienen como objetivo 

garantizar el mejor acceso a los alimentos en el hogar y por ende un mejor consumo, 

como son: el Puntaje de diversidad dietética en el hogar (Household Dietary Diversity 

Score, HDDS) y meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos en el hogar 

(Months of Adequate Household Food Provisioning, MAHFP). Estos instrumentos 

fueron elaborados por el Proyecto FANTA (Food and Nutrition Technical Assistence) 

(Swindale & Bilinsky, 2006).  

El HDDS ha sido validado en diferentes países como medida aproximada del consumo 

de energía per cápita del hogar (Kennedy et al., 2010; Legwegoh & Hovorka, 2013). 

Varios estudios han demostrado que comer una dieta más variada se asocia con una 

dieta de alta calidad y una nutrición adecuada en todo el mundo. Por lo tanto, el HDDS 

es un indicador de la salud relacionados con la calidad de la dieta y un medio útil para 

medir la seguridad alimentaria (Azadbakht & Esmaillzadeh, 2012; Mirmiran, 

Azadbakht, & Azizi, 2006). También permite identificar las deficiencias o excesos 

alimentarios de la población y funciona como línea base para realizar intervenciones 

que mejoren el consumo de alimentos en los hogares (Swindale & Bilinsky, 2006). Este 

indicador evalúa el número de diferentes grupos de alimentos consumidos durante un 

periodo de referencia determinado, como por ejemplo las últimos 24 o 48 horas o los 

últimos 7 ó 14 días (Legwegoh & Hovorka, 2013). Ya que una dieta diversificada está 
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asociada con la capacidad económica de un hogar para acceder a una variedad de 

alimentos a través de la obtención del número de los diferentes grupos de alimentos 

consumidos durante un determinado periodo (FAO, 2013).  

 

El MAHFP, identifica el número de meses, en que un hogar no era capaz de dotarse de 

suficientes alimentos. Además, permite a lo largo del tiempo, capturar cambios de la 

capacidad del hogar para abordar la vulnerabilidad de tal forma que se garantice el 

aprovisionamiento por encima de un nivel mínimo durante todo el año, y asimismo 

permite identificar las deficiencias o excesos alimentarios de la población (De Cock et 

al., 2013; Frayne & McCordic, 2015; Leah et al., 2012; Swindale & Bilinsky, 2010).  

Las poblaciones que tienen un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional 

son las que se encuentran en el área rural, en donde predomina la población indígena, la 

pobreza y la exclusión (FAO, 2015). Por tal motivo, surgió la necesidad de analizar el 

acceso de los alimentos a través de estas dos metodologías cualitativas mencionadas, en 

áreas rurales de México, la cual se relaciona con los altos niveles de pobreza. Se 

determinó el Puntaje de Diversidad Dietética (HDDS, de las siglas en inglés) como 

indicador del acceso económico a los alimentos, y; se analizó cuáles son los grupos de 

alimentos más consumidos en las comunidades de la Sierra Tarahumara, estado de 

Chihuahua, México. Con respecto a los meses de aprovisionamiento adecuado de 

alimentos en el hogar (MAHFP, de las siglas en inglés), se analizaron los meses en los 

que el acceso a los alimentos es limitado. Además, se logró dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los niveles de la diversidad dietética y de los 

meses de aprovisionamiento de alimentos en los hogares de comunidades indígenas de 

la Sierra Tarahumara?. Este trabajo se realizó a través de encuestas de hogares. 

 

METODOLOGÍA 

Lugar del estudio 

Esta investigación se realizó en la Sierra Tarahumara que es una cadena montañosa 

situada en la Sierra Madre del estado mexicano de Chihuahua (Salmón, 2000). Tiene 

una serie de profundos cañones alternando con altas montañas subtropicales de hasta 

3300 m sobre el nivel del mar. Se caracteriza por una gran diversidad de flora y fauna 
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tropical, subtropical y templado, incluyendo un número de especies únicas en el mundo 

(Larochelle & Berkes, 2003). La Sierra Tarahumara se considera una región de bosques 

y tiene 4,5 millones de hectáreas de bosques de pino y roble; la superficie es de 15% de 

la cubierta forestal en México y el 10% de la superficie forestal nacional bajo gestión. 

Un 84% de los bosques son gestionados por los grupos de usuarios de propiedad 

común: los ejidos y comunidades. Ejidos y comunidades son propiedad comunal 

corporaciones de uso colectivo y la gestión de los recursos naturales como resultado de 

la reforma agraria después de la Revolución Mexicana de 1910 (Pérez-Cirera & Lovett, 

2006). La Sierra Tarahumara es también un área de la diversidad cultural, ya que hay 

cuatro grupos étnicos indígenas rarámuris o tarahumaras, Pima, Guarojío y Tepehuanes. 

La mayor parte de la población indígena es Rarámuri, es uno de los mayores grupos de 

los pueblos indígenas en México (Larochelle & Berkes, 2003). A pesar de su 

importancia, no existen estudios que determinen el HDDS y el MAHFP de las 

comunidades ubicadas en la Sierra Tarahumara. 

Recopilación de datos 

Las comunidades de la Sierra Tarahumara de Chihuahua fueron elegidas en base a sus 

principales características geográficas, estas comunidades se clasificaron de acuerdo a la 

distancia más cercana al centro del desarrollo, en este caso la ciudad de Creel (0-3 km, 

3-6 km, 6-9 y 9-12 km). La selección de las comunidades fue hecha de una lista de 

comunidades proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 

México (Inegi, 2010). La muestra representativa estaba compuesta por 124 hogares de 

38 comunidades, con una tasa de confianza de 95 por ciento y una tasa de precisión de 7 

por ciento. Sin embargo, el análisis se realizó con 123 encuestas porque se tuvo que 

descartar una de las encuestas por falta de información.  Cada encuesta fue realizada en 

persona y duró aproximadamente dos horas. Todos los hogares encuestados estaban 

compuestos por indígenas rarámuris, en cuanto a la preparación de los alimentos en el 

hogar se encuestó a la madre de familia o persona encargada de preparar los alimentos, 

ya que podían dar una mayor información de los alimentos que se consumen. Los 

autores fueron asistidos por traductores de la zona. La encuesta se llevó a cabo en 

febrero y marzo de 2015. Las encuestas se distribuyen en diferentes días de la semana y 

en diferentes momentos del día con el fin de asegurar que todos los hogares tenían la 
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misma probabilidad de ser encuestados. La prueba piloto de la encuesta se realizó antes 

de la encuesta definitiva. Junto con la opinión de expertos, los resultados de la prueba 

piloto se utilizaron para refinar las preguntas contenidas en la encuesta. 

Cuestionario 

La encuesta consistió en los siguientes cuestionarios: a) Los cuestionarios del HDDS  y 

los MAHFP, se  basaron en los propuesto por FANTA Project, donde a los encuestados 

se les pide identificar los grupos de alimentos que consumieron y los meses (durante los 

últimos 12 meses) en los que no tuvieron acceso a suficientes alimentos para satisfacer 

sus necesidades alimentarias, respectivamente; b) el cuestionario socioeconómico 

proporciona información sobre cada miembro del hogar como, la edad, el sexo, la 

educación, el gasto en alimentos, ingresos, etc.; c) el cuestionario agrícola con 

información sobre la producción propia de alimentos y semillas, entre otros. 

Análisis 

Puntaje de Diversidad Alimentaria (HDDS) 

El puntaje de diversidad alimentaria (HDDS), se obtiene en base a un número de 12 

grupos de alimentos (Tabla 1) y se calcula sumando el número de grupos de alimentos 

consumidos en el hogar. Los valores aplicables a las preguntas comprendidas entre la 

letra A y L serán “0” ó “1”. Luego, se calcula la variable HDDS para cada hogar. El 

valor de esta variable variará entre 0 y 12. A continuación se procede a calcular el 

indicador HDDS promedio para el total de la muestra poblacional. Así como sigue|: 

Para la tabulación de la información se utiliza la siguiente formula sencilla. Se suma 

cada valor correspondiente a cada pregunta:  

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑(A +  B +  C +  D +  E +  F +  G +  H +  I +  J +  K +  L) 

 

Y para obtener el promedio:  

Promedio HDDS= Suma (HDDS)/Número total de hogares 
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Tabla 1. Grupos de alimentos del cuestionario para obtener el HDDS 

A. Cereales 
B. Raíces y tubérculos 
C. Verduras 
D. Frutas 
E. Carne, pollo, despojos 
F.  Huevos 
G.  Pescado y mariscos 
H.  Legumbres / leguminosas / frutos secos 
I. Leche y productos lácteos 
J.  Aceites / grasas 

K. Azúcar / miel 
L. Alimentos diversos  

      Fuente: (Swindale & Bilinsky 2006) 

Para los niveles del HDDS no hay puntos límite establecidos en cuanto al número de 

grupos de alimentos que sirven para indicar una diversidad alimentaria baja o alta. 

Debido a esto, con fines de análisis y para establecer los objetivos y metas de los 

programas, se ha propuesto que las puntuaciones objetivo son establecidas utilizando la 

diversidad media del 33 % de los hogares con la mayor diversidad; esto es útil para el 

seguimiento de los propósitos ya que cualquier incremento en la diversidad de la dieta 

de los hogares refleja una mejora en la dieta de los hogares (FAO, 2013; Swindale & 

Bilinsky, 2006). En este estudio sobre la base de la puntuación de diversidad 

alimentaria, generamos una variable categórica con tres niveles. 1) Diversidad 

alimentaria baja (1-6 grupos de alimentos); 2) Diversidad alimentaria media (7-8 grupos 

de alimentos); 3) Diversidad alimentaria alta (9-12 grupos de alimentos). Sin embargo, 

el HDDS también se estratificó utilizando terciles de ingresos. 

Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos en el Hogar (MAHFP) 

Para calcular el indicador MAHFP se realiza una suma para cada hogar de la muestra. 

Doce meses menos el número total de meses de entre los 12 meses previos que el hogar 

no pudo satisfacer sus necesidades alimentarias. Los valores aplicables a los meses 

comprendidos entre la letra A y L serán “0” ó “1.”  

 

MAHFP = (12 −∑A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) 
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En segundo lugar, se calcula una media para todos los hogares que participaron en la 

muestra.  

MAHFP promedio = MAHFP
Nº Hogares 

En tercer lugar, hemos considerado una categorización lógica de acceso de bajo, 

moderado y alto de alimentos para ser <= 9, 10-11, y 12, respectivamente (12: una 

puntuación más alta representa un hogar que tiene acceso a los alimentos más 

consistentes durante todo el año, y <= 9: acceso a bajo alimentos, lo que implica al 

menos una cuarta parte del año con problemas de acceso a los alimentos) (Leah et al. 

2012; Swindale and Bilinsky 2010). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo en comunidades de la Sierra Tarahumara del estado mexicano 

de Chihuahua, en la Figura 1 se puede observar que los hogares con mayor porcentaje, 

el 24,39% y 21,14% está compuesto por 4 y 6 personas respectivamente, los hogares 

más pequeños están compuestos por una persona y el más grande por 14 miembros. 

Resultados que no son tan parecidos a los de Legwegoh and Hovorka, (2013) en su 

estudio los hogares más pequeños que tienen un solo miembro y el más grande ocho 

miembros (Figura 1). 

Figura1. Porcentaje de personas que integran el hogar 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 
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En la Figura 2 se puede observar que el 65% de los jefes de hogar son hombres mientras 

que el 35% son mujeres. Y tienen una edad entre 17 y 80 años. Según Legwegoh y 

Hovorka, (2013) en su trabajo los jefes del hogar tenían entre 20 años el más joven y 65 

el de mayor edad. 

Figura 2. Porcentaje del sexo del jefe de hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Figura 3 se puede observar que el 34.96% de los encuestados se encuentran en el 

tercil de ingresos más bajo (T. 0-1400). En México el salario mínimo en el año 2015 fue 

70,1 pesos diario, es decir de 2103 pesos al mes (SHCP, 2016). Por tanto, podemos 

concluir que la mayoría de los jefes de hogar en 2015 no ganaron ni el salario mínimo 

mensual.  

Figura3. Porcentaje por tercil de ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 
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En la Figura 4 se observa que de los doce grupos de alimentos planteados en este 

estudio el 6,50 y 4,07 % consumen entre 10 y 11 grupos de alimentos, mientras que el 

18,70% consume 9 grupos de alimentos, el 20,33% de los encuestados consumen un 

total de ocho grupos de alimentos, y la mayoría consume menos de ocho grupos de 

alimentos, aproximadamente el 50,41% (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de lograr diversidad de la alimentación para las comunidades 

indígenas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

Los siete grupos de alimentos más consumidos por la muestra del estudio son los 

cereales (100%); las legumbres, leguminosas o frutos secos (96,7%); los huevos 

(78,9%); azúcar/miel (78%); aceites/grasas (77,2%); verduras (63,4%), y; las raíces y 

tubérculos (56,1%). Esto nos lleva a observar un patrón de consumo de una dieta a base 

de carbohidratos que puede encontrarse relacionada a la deficiencia de nutrientes que 

indique malnutrición familiar. Estos hallazgos son similares a los de Legwegoh and 

Hovorka, (2013) en donde el consumo más frecuente de las personas son los cereales en 

97,2 %, seguido por el azúcar/miel al 73%; carne de res, pollo y despojos al 66,5 %, 

mientras que el pescado/marisco era los menos consumidos en el 12,8%, seguido de 

huevos a un 23,6% y los frijoles, guisantes, lentejas o nueces al 27,4% (Figura 5). 
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Figura 5. Estadísticos descriptivos de las variables por cada grupo de alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Tabla 2. se realizó la correlación de las variables, siendo éstas el puntaje de 

diversidad dietética y el gasto mensual en alimentos a través del método de Pearson, 

resultando ser estadísticamente significativo de manera que se puede decir que la 

diversidad de la dieta en el hogar depende de la cantidad monetaria que se utilice para 

fines alimenticios. Como se esperaba, mientras mayor cantidad de dinero sea utilizado 

en la alimentación más posibilidades existen de adquirir alimentos variados. Asimismo, 

se realizó la correlación de Pearson con la variable del puntaje de diversidad dietética y 

el número de integrantes del hogar y resultó ser estadísticamente no significativo. Sin 

embargo, este resultado se contrasta con la correlación entre los integrantes del hogar y 

el gasto en alimento, debido a que mientras mayor sea el número de integrantes en la 

familia y el ingreso sea relativamente el mismo, las familias consumirán mayormente 

alimentos monótonos. Este estudio de caso es similar a los estudios previos que 

sugieren una fuerte correlación entre la diversidad de la dieta y el estado 

socioeconómico (Legwegoh & Hovorka 2013). En el trabajo de Thorne-Lyman et al., 

(2010) se encontraron correlaciones positivas significativas entre la puntuación de la 

diversidad de la dieta y la variable de gasto de alimentos era 0,332 ( P<0,0001) y 

también asociaciones significativas se observaron entre la diversidad de la dieta y otros 

indicadores de estatus socioeconómico. 
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Tabla 2. Correlación entre el Puntaje de Diversidad Dietética HDDS y los integrantes 

del hogar, ingresos y gasto en alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

El 39.84% y 30.89% de las familias de las comunidades de la Sierra Tarahumara, 

poseen una diversidad de dieta baja y media respectivamente, mientras que tan solo el 

29.27% de los hogares cuentan con una diversidad de dieta alta (Figura 6).  

Figura 6. Niveles de Diversidad alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

El indicador HDDS promedio para la muestra poblacional (123 hogares encuestados) 

fue de 6.89, lo que significa que HDDS en las comunidades de estudio tuvo una 

diversidad alimentaria media.  El HDDS también se calculó utilizando el tercil de los 

ingresos. El HDDS promedio en el tercil más bajo de ingresos fue de 6.60, mientras que 

el HDDS promedio en el tercil más alto de riqueza fue de 7.44. 

  HDDS Integrantes 
del hogar Ingresos Gasto en 

alimentos 
HDDS 1 0,089 0,209* 0,336** 
Integrantes 
del hogar 0,089 1 0,156 0,206* 

Ingresos 0,209* 0,156 1 0,432** 
Gasto en 
alimentos 0,336** 0,206* 0,432** 1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: *Correlación significativa al 0,05  
          **Correlación significativa al 0,01  
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Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos en el Hogar (MAHFP) 

El MAHFP demuestra la capacidad de acceso de alimentos de los hogares mediante 

información sobre los meses en que los hogares cuentan con alimentos durante el año. 

En la Figura 7 se pueden observar los meses de aprovisionamiento, encontrándose que 

en todos los meses del año los hogares no cuenten con alimentos suficientes. Durante 

los meses de enero (56,91%), febrero (55,28%), marzo (52,03%), mayo (57,72%) y 

diciembre (49,59%), más del 50% de los hogares reportaron que no cuentan con un 

aprovisionamiento adecuado de alimentos. El mes que más aprovisionamiento de 

alimentos es el mes de septiembre, solo el 16,26% de los hogares indican que no tienen 

aprovisionamiento de alimentos. En el trabajo de De Cock et al., (2013) aquellos 

hogares que experimentaron hambre, el período osciló entre 1 y 4 meses, con el mayor 

número de hogares que sufren hambre de uno o dos meses (13,2% y 10,2%, 

respetivamente). Enero fue el mes en el que el mayor número de hogares (25,9%) 

experimentaron hambre, seguido de junio (17,2%), febrero (16,2%), julio (15,5%) y 

diciembre (15,2%). 

Figura 7. Meses de aprovisionamiento de alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

En la Tabla 3 se puede observar que el nivel de acceso a los alimentos es bajo en 

54,47% de los hogares mientras que el 39,84% tiene un acceso moderado y sólo el 

5,69% de los hogares encuestados reportó que no tenían dificultad en la obtención de 

alimentos para su hogar en el año pasado (acceso de alta puntuación de alimentos 12). 
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Sin embargo estos resultado no coinciden con los reportados por Leah et al., (2012) 

quienes indican que el 41% de los hogares encuestados no experimentan ninguna 

dificultad en la obtención de alimentos para su hogar en los últimos 12 meses 

(puntuación de MAHFP 12). La proporción de hogares que informan dificultades para 

obtener alimentos para sus hogares durante 3 meses o más en los últimos 12 meses fue 

del 18,6%. 

Tabla 3. Nivel de acceso a los alimentos 

Acceso Frecuencia % 
Bajo acceso a alimentos 67 54,47 
Moderado acceso a alimentos 49 39,84 
Alto acceso a alimentos 7 5,69 
Total 123 100 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas. 

 

El MAHFP en promedio fue de 7,83, lo que significa que en promedio los hogares 

tienen un acceso bajo a los alimentos (rango <= 9). Sin embargo, estos resultados son 

inferiores a los obtenidos por De Cock et al., (2013) 10,28, ya que sus hallazgos están 

dentro del rango de acceso moderado de alimentos (10-11).  

 

CONCLUSIONES 

 

La determinación del HDDS, como indicador del acceso económico a los alimentos en la 

Sierra Tarahumara, permitió evaluar la gravedad del déficit de alimentos en la población 

y valorar la variedad de los grupos de alimentos que son consumidos y los meses donde 

más problemas tienen. El HDDS promedio de consumo de alimentos fue de 6,89. 

A través del MAHFP, se encontró que en ningún mes se cuenta con alimentos 

suficientes, el mes con mayor problema de aprovisionamiento fue mayo con el 57,72% 

y el de mayor aprovisionamiento fue el mes de septiembre en un 16,26%. Además, se 

encontró que los hogares tienen un nivel de acceso a los alimentos bajo (54,47%). Por lo 

tanto, se concluye que los hogares encuestados experimentaron algunas dificultades en 

la obtención de alimentos en 12 meses del año 2014. 
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La disponibilidad y el acceso a los alimentos determinan la seguridad alimentaria, por 

ello es importante la elaboración de estudios que analicen los diferentes factores que 

implican a la misma, ya que forman parte de información de base para llevar a cabo 

intervenciones que mejoren la alimentación con el fin de prevenir las enfermedades 

asociadas por una mala alimentación y deficiencia de nutrientes. El Puntaje de la 

diversidad alimentaria (HDDS) y los Meses de Aprovisionamiento Adecuado de Alimentos 

en el Hogar (MAHFP) son herramientas para medir el acceso a los alimentos en el hogar, 

que pueden estudiarse con otra información relativa a los alimentos para proporcionar 

una imagen global del estado de seguridad alimentaria y nutricional en una comunidad o 

en un área más extensa. Estos instrumentos se deberían incluir con mayor frecuencia en 

las encuestas sobre seguridad alimentaria y nutricional a fin de proporcionar indicadores 

del acceso a los alimentos en el hogar.  
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Resumo: A presente pesquisa objetivou identificar a percepção dos consumidores, bem 
como os impactos ocasionados pelas descobertas de fraudes na indústria de leite no 
Brasil a partir de 2013. Especificamente buscou-se identificar se houve alteração no 
consumo de produtos lácteos e derivados pelo consumidor final e como os 
consumidores brasileiros de leite avaliam a imagem dos diferentes agentes integrantes 
da cadeia produtiva do leite após a descoberta das fraudes, ou seja, a quem atribuem à 
culpa pelas fraudes do leite. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa em 
que foi disponibilizado questionário fechado no “Google docs” em diversas redes 
especializadas na área de laticínios e de entretenimento, além de envio para cerca de 
2250 e-mails. Retornaram 1015 questionários respondidos. Os resultados mostraram os 
impactos negativos das fraudes para a cadeia produtiva do leite. Ocorreu importante 
redução no consumo para cerca de 20% dos consumidores; 63,5% dos entrevistados 
deixaram de comprar certas marcas ou fizeram importantes modificações em suas 
escolhas no que diz respeito às marcas. Por fim, 14% dos consumidores passaram a 
adquirir leite no mercado informal, após a descoberta e divulgação na mídia das fraudes. 
Palavras-chave: consumo de lácteos, adulteração no leite, imagem, informalidade, 
operação Leite Compensado. 

ABSTRACT 
The goal of this study was to identify milk consumers’ perception, as well as the 
impacts caused by the discovery of frauds in the milk industry in Brazil since 2013. It 
sought to identify whether there were alterations in the consumption of dairy products 
and derivatives by final consumers and how Brazilian milk consumers evaluate the 
image of various agents which are part of the milk production chain after the 
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identification of frauds, that is, to whom do they attribute the blame for the milk frauds. 
Thus a quantitative study was developed through a closed questionnaire, being that 
1015 of them were answered. Results showed negative impacts on the milk production 
chain due to the frauds. There was an important reduction of consumption by 
approximately 20% of consumers; 63.5% of the interviewees stopped buying certain 
brands or made important modifications in choices regarding them. Lastly; 14% of 
consumers began acquiring milk on the informal market. 
Key words: dairy consumption, milk fraud, image, informality, Operation Leite 
Compensado.   
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em termos de produção e produtividade de leite o Brasil vem alcançando 

constantes avanços, mas muitas vezes aquém dos parâmetros ideais de qualidade. A 

qualidade do leite é expressa pela contagem bacteriana total (CBT) e contagem de 

célula somática (CCS). É definida também, pela ausência de agentes físicos, químicos 

ou biológicos que apresentam riscos para a saúde do consumidor final como, por 

exemplo, substâncias estranhas, antimicrobianos, toxinas, dentre outros (Salomão, 

2012). Destarte, um dos fatores limitantes para a qualidade do leite é a presença e 

multiplicação de microrganismo. A qualidade desta matéria prima é um dos principais 

gargalos para o desenvolvimento e consolidação da indústria de laticínios no Brasil, e 

nos últimos anos tem se restringido a prevenção de adulterações e fraudes do produto in 

natura, baseado na determinação de acidez, índice crioscópico, densidade, percentual de 

gordura e extrato seco desengordurado (Muller, 2002).  

Especialmente nos últimos dez anos algumas negligências no setor lácteo têm 

preocupados os setores que formam a cadeia produtiva. Fraudes importantes foram 

descobertas na operação denominada “Leite Compensado”, a qual iniciou em 2013 e foi 

investigada pelo Ministério Público e pelo Ministério da Agricultura. Esta operação 

prendeu fraudadores de todos os elos da cadeia produtiva do leite. Nesta negligência, 

eram adicionados ao leite produtos ilegais, como água e ureia, com o objetivo de 

aumentar a quantidade de produto; e também soda cáustica, água oxigenada e cal 

virgem, com o objetivo de reaproveitar leite em estado de deterioração.  

De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), considera-se fraude do leite, adulteração ou falsidade do 

leite todo aquele produto adicionado ao próprio leite, sofrendo inviolabilidade, como 
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água, substâncias conservadoras ou quaisquer elementos estranhos a sua composição 

(BRASIL, 1997).  A fraude mais comum de detectar na indústria é a adição de água, 

seguida da adição de um soluto para reconstituir a densidade do leite. Outra fraude 

comum é a adição de peroxido de hidrogênio, soda cáustica ou formol, que objetivam 

prolongar a vida útil do leite nas gôndolas de mercado, diminuindo a multiplicação 

bacteriana (Silva et al., 2010; Campos et al., 2011).  

A descoberta de fraudes, bem como a veiculação das mesmas na mídia, 

trouxeram impactos ao setor de lácteos no país, os quais incidem em toda a cadeia 

produtiva do leite. O objetivo do presente trabalho foi identificar a percepção dos 

consumidores, bem como os impactos ocasionados pelas descobertas de fraudes na 

indústria de leite no Brasil. Especificamente buscou-se identificar se houve alteração no 

consumo de produtos lácteos e derivados pelo consumidor final após a descoberta da 

fraude; e identificar como os consumidores brasileiros de leite avaliam a imagem dos 

diferentes agentes integrantes da cadeia produtiva do leite (produtores rurais, 

transportadores, empresas processadoras, atacado e varejo) após a descoberta das 

fraudes, bem como a quem eles atribuem a culpa pelas fraudes do leite. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa classifica-se como quantitativa. Para a obtenção dos dados 

empíricos foi aplicado um questionário fechado utilizando o “Google docs”. O 

questionário digital ficou disponibilizado entre os dias 18 de setembro e 21 de outubro 

de 2015 e foi divulgado nas redes sociais, de relacionamento e de entretenimento; 

disponibilizado em sites especializados na área da cadeia produtiva do leite; bem como 

foi encaminhado via e-mail para 2.250 e-mails distintos. No final do período retornaram 

1015 questionários respondidos, os quais fazem parte dos resultados apresentados no 

presente trabalho. 

Utilizando a Escala de Likert, o questionário possuía perguntas com os temas: 

identificação do entrevistado, formação e renda familiar, consumo de leite, se conhecem 

os riscos de consumir leite com conservantes, a quem atribuem a responsabilidade pela 

adulteração do leite, como explicariam tantos episódios de adulteração, confiabilidade 
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do consumidor final após as descobertas das fraudes, quais fatores que os mesmos 

consideram na escolha do leite ou derivado.  

As análises estatísticas univariadas e multivariadas dos dados, bem como o teste 

“qui quadrado” foram realizadas utilizando o programa computacional PSPP. O PSPP é 

considerado um software para análises estatísticas (PSPP, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa abrangeu 1.015 pessoas/respondentes de diversas regiões do Brasil. 

Dos entrevistados, 54,4% são do sexo feminino; 25,1% com idade de 18 a 25 anos; 

36,3% com idade entre 26 e 35 anos; 23,2% entre 36 e 45; e 15,4% com mais de 45 

anos. Além disso, 73,2% estão cientes dos riscos à saúde ao ingerir leite com 

conservantes e/ou contaminantes, sendo que a faixa etária de 26 a 35 anos demonstrou 

significativamente ter mais conhecimento acerca deste fator.   

Os consumidores foram questionados sobre a redução no consumo bem como se 

passaram a escolher melhor as marcas a partir da veiculação na mídia das recorrentes 

fraudes na cadeia produtiva do leite a partir de 2013. As Tabelas 1 e 2 apresentam os 

resultados para esses dois itens analisados. 

 

Tabela 1. Redução no consumo após as fraudes do leite no Brasil. 

Impacto Percentual 

Não reduziu 55,57% 

Pouca redução 23,84% 

Importante redução 17,14% 

Passamos a não consumir leite 3,45% 

Total 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

É possível observar na Tabela 1 que quase 80% dos consumidores participantes 

da pesquisa não reduziram ou reduziram pouco o consumo do produto, enquanto que 

cerca de 20% reduziu significativamente o consumo, sendo destes 3,45% que passaram 

a não consumir mais leite. Por outro lado, na Tabela 2 é visível o impacto na redefinição 
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de marcas pelo mercado consumidor, já que 63,5% dos entrevistados deixaram de 

comprar certas marcas ou fizeram importantes modificações em suas escolhas. 

 

Tabela 2. Escolha/consumo das marcas após as fraudes do leite no Brasil. 

Impacto Percentual 

Não modificou 21,28% 

Pouca modificação 15,17% 

Importante modificação 18,42% 

Deixei de comprar certas marcas 45,13% 

Total 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Destaca-se ainda, que a análise multivariada, a partir do teste qui-quadrado, 

demonstrou que as mulheres são significativamente mais sensíveis às consequências da 

fraude no que se refere à escolha das marcas. Ou seja, as mulheres foram as mais 

afetadas pela fraude, no que se refere à lembrança das marcas envolvidas nas fraudes e a 

opção por marcas que julgam mais confiáveis. 

Considerando que o mercado informal poderia ser uma alternativa às 

desconfianças diante do mercado formal, como demonstrou a pesquisa de Brandão et al. 

(2015), também foi um item investigado na presente pesquisa. O descrédito verificado 

no mercado formal, ocasionado pelas recentes e sucessivas descobertas de fraudes no 

mercado formal de leite, aponta o aumento na demanda de leite informal (Brandão et 

al., 2015). 

Corroborando essas afirmações, a presente pesquisa demonstrou que 14,7% dos 

entrevistados passaram a adquirir leite no mercado informal após os episódios de 

fraude. Ou seja, dos 1.015 consumidores que responderam a pesquisa, 150 pessoas 

passaram a ser consumidoras deste mercado. Sobre o aquecimento da demanda no 

mercado informal, existe a necessidade de controlar a informalidade, por segurança 

alimentar, arrecadação de tributos pelo governo e por fomentar a concorrência desleal 

com empresas legalizadas (Bánkuti et al., 2005). 

A Tabela 3 objetiva demonstrar a percepção dos consumidores acerca das 

possíveis explicações para os mesmos. Observa-se que a maioria (37,18%) dos 
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consumidores que participaram da pesquisa considera que as fraudes sempre existiram, 

mas a intensificação da fiscalização propiciou as descobertas. Um percentual também 

significativo, 26,53%, destaca que a causa teria relação com a intensificação da 

concorrência entre as indústrias lácteas, consequente redução do lucro e a fraude seria 

uma estratégia para aumentar os ganhos financeiros. Essa explicação viria ao encontro 

do que foi destacado nas pesquisas de Breitenbach & Souza (2015) ao lançar que a 

maior concorrência entre empresas para aquisição da matéria prima, reduziu a cobrança 

por qualidade da mesma em nível de produção primária. Destaca-se ainda, que a 

terceirização do transporte foi apontada por 18,05% dos entrevistados como o motivo 

das fraudes, enquanto a falta de higiene nas propriedades foi a opção pouco escolhida 

pelos consumidores (1,97%) como causa das adulterações. 

 

Tabela 3. Explicação dos consumidores para as fraudes do leite no Brasil. 

Explicação para os episódios de adulteração do leite Percentual 

Sempre existiram, mas se intensificou a fiscalização por isso a 

descoberta 
37,18% 

A concorrência entre indústrias lácteas reduziu o lucro e a fraude 

foi uma estratégia para aumentar os ganhos financeiros 
26,53% 

Terceirização do transporte do leite do produtor até a indústria 18,05% 

Falta de cuidado na higiene durante a ordenha e no resfriamento do 

leite na propriedade 
1,97% 

Não encontra uma explicação para as adulterações 6,90% 

Outra 9,37% 

Total 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Durante o processo, ainda em curso, de investigação e descobertas das fraudes e 

que resultou em prisões de envolvidos e divulgação recorrente das adulterações na 

mídia, concomitantemente se observou significativas discussões em ambientes diversos 

da comunidade brasileira acerca dos reais culpados pelos processos de adulteração. 

Nesse contexto, a culpa pelos processos fraudulentos passou a ser atribuída de forma 

distinta para os diferentes agentes da cadeia produtiva do leite, especialmente 
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produtores rurais, empresas processadoras, transportadores, atacado e varejo. No sentido 

de preocupação constante com a imagem das empresas inseridas nos diferentes setores 

da cadeia produtiva do leite, que a presente pesquisa investigou a percepção dos 

consumidores a cerca da responsabilidade pelas fraudes e adulterações no leite.  

Observou-se que as mulheres, de forma significativa, apontaram “a concorrência 

entre as indústrias lácteas reduziu o lucro e a fraude foi uma estratégia para aumentar os 

ganhos financeiros” e “não encontra uma explicação para as adulterações” quando 

questionada a explicação para as fraudes. Foi o que demonstrou o teste qui-quadrado. 

Como resultado, observa-se na Figura 1 que 59% dos entrevistados apontam as 

empresas processadoras como principais culpadas e 23% apontam como principal 

responsável o transportador de leite, sendo que apenas 2% atribui a culpa aos produtores 

de leite. Atacado e varejo não foram responsabilizados por nenhum consumidor, sendo 

que 15% atribuem a responsabilidade a outro agente, além dos já citados.  

 

Figura 1. Qual setor é culpado pelas fraudes na percepção dos consumidores 

brasileiros. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Através da Figura 1, observa-se a importância da atribuição da responsabilidade 

pelas fraudes, por parte dos consumidores, para os agentes “indústrias” e 

“transportadores”, correspondendo a cerca de 80%. Evidencia-se, com esses dados, a 

ruptura da confiança do consumidor final nesses elos. Acrescenta-se a isso, o fato do 

teste qui-quadrado apontar que as mulheres culpam em maior número as indústrias 

processadoras, comparativamente aos homens; bem como os consumidores que não tem 



2904    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

formação ou atuação na área do agronegócio culpam em maior número os agricultores 

pelas fraudes. 

A presente pesquisa também investigou qual a confiabilidade dos consumidores 

em relação aos diferentes agentes integrantes da cadeia produtiva do leite (produtores de 

leite, transportadores, empresas processadoras, atacado e varejo) após a incidência – e 

descoberta - das fraudes do leite, o que pode ser visualizado na Figura 2. 

 

Figura 2. Confiabilidade dos consumidores em relação aos agentes da cadeia 

produtiva do leite após a descoberta das fraudes. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Conforme a Figura 2, para 50,15% dos entrevistados não houve redução da 

confiabilidade para com os produtores de leite, sendo que a confiabilidade perante a 

indústria e transportadores reduziu muito para 51,09% e 42,07% dos consumidores 

respectivamente. Além disso, 30% e 29% dos entrevistados não confiam mais nos 

transportadores e na indústria simultaneamente, enquanto apenas 4,63% dos 

consumidores deixaram de confiar nos produtores rurais. Dessa forma, é possível 

observar que todos os elos da cadeia produtiva tiveram sua imagem depreciada após a 

descoberta das fraudes do leite. Porém, os setores atacado e varejo foram os que tiveram 

a imagem menos prejudica.  

A análise multivariada constatou que a confiança dos homens em relação à 

cadeia produtiva do leite foi menos abalada pelas fraudes. Consequentemente, 
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observou-se também, que estes reduziram significativamente menos o consumo, 

comparativamente às mulheres. 

O leite contaminado, adulterado e considerado impróprio para o consumo, além 

de representar riscos à saúde do consumidor e riscos tecnológicos para a indústria de 

laticínios, também provoca rejeição da imagem da empresa pelo consumidor (Folly & 

Machado, 2001). O fortalecimento das marcas, no sentido de garantir ao consumidor 

uma imagem de qualidade, passa a ser visualizado pelos integrantes dos sistemas 

agroindustriais como uma necessidade não só de garantia da qualidade do produto final, 

mas de garantia da qualidade do processo produtivo (Care & Martinelli, 2001).  

4. CONCLUSÕES

Considerando o objetivo do presente trabalho, que consistia em identificar a 

percepção dos consumidores, bem como os impactos ocasionados pelas descobertas de 

fraudes na indústria de leite no Brasil, foi possível constatar que a percepção dos 

consumidores apontou para impactos negativos importantes das fraudes na cadeia 

produtiva do leite. Esses impactos foram especialmente: redução do consumo de leite; 

prejuízos para a imagem do setor; aquecimento do mercado informal de leite, a partir do 

aumento da demanda nesse comércio.  

No que se refere à redução da demanda e a depreciação da imagem dos agentes, 

são fatores que impactam negativamente em toda cadeia, uma vez que reduz as receitas 

para todos os agentes e, em maior grau, para as empresas processadoras e 

fornecedores/agricultores relacionados diretamente com as marcas identificadas nas 

ações de investigação e divulgadas na mídia. Destaca-se isso, já que a pesquisa indicou 

que a redução da demanda é maior nessas marcas.  

No que se refere ao produtor rural, sua imagem perante o consumidor foi afetada 

em menor grau. Por outro lado, este setor foi também prejudicado devido a maior 

instabilidade do setor leiteiro decorrente das descobertas das fraudes. 
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AMPLIAÇÃO DE MERCADOS DE QUALIDADE A PARTIR DA 
CERTIFICAÇÃO: INSERÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

NO MERCADO EXTERNO 
 

 
LILIAN DE PELLEGRINI ELIAS1, ROBERTH ANDRÉS VILLAZÓN 

MONTALVÁN2, RENEY DOROW3, CINTIA ULLER-GÓMEZ4, ALFREDO CELSO 
FANTINI5 

 

RESUMO  
 
Em Santa Catarina, estado da região Sul do Brasil a agricultura familiar é predominante 
tanto em área como em valor da produção. O mercado internacional representa um destino 
importante para boa parte dos produtos agropecuários e da agroindústria. Esse mercado 
mostra-se crescente e receptivo aos produtos catarinenses, e vem buscando produtos de 
qualidade diferenciada por certificação e selos que atestam sustentabilidade no que diz 
respeito à conservação ambiental e ao respeito às populações tradicionais da agricultura 
familiar. A importância do desenvolvimento de mercados para agricultores familiares está 
amparada na prerrogativa do Banco Mundial e da FAO durante o ano da agricultura 
familiar em 2014, uma vez que as áreas rurais necessitam de maior apoio institucional. 
Esta pesquisa pretende avaliar a importância do processo de certificação como fator 
diferenciador do carvão vegetal produzido na agricultura familiar catarinense frente ao 
mercado externo. Avalia-se, especificamente, o processo de certificação aplicado ao 
carvão produzido por agricultores familiares que pertencem a uma associação cuja 
trajetória contempla o processo de regularização ambiental e fiscal de estabelecimentos 
rurais em que se pratica agricultura de corte e queima, incluindo a produção de carvão 
vegetal de lenha nativa. A investigação foi estruturada a partir de revisão teórica, dados 
secundários de mercado e dados primários durante o processo de exportação no primeiro 
semestre de 2016. Observou-se que o processo de certificação participativa, a construção 
social de mercados que se deu a partir da regularização da produção e o controle social, 
através do associativismo, bem como, foram os fatores determinantes para a abertura do 
mercado externo. 
 
Palavras-chave: Brasil, Agricultura familiar, Certificação, Comércio Internacional, 
Associativismo. 
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QUALITY MARKETS ENLARGEMENT BY CERTIFICATION 
PROCESS: FAMILY FARMING INSERTION IN THE 

INTERNATIONAL MARKET 
 

ABSTRACT:  
 
In Santa Catarina, State of southern Brazil, family farming is predominant, both in area 
and in production value. The international market is an important destination for many of 
these agricultural and agro-industry products. This growing market is being receptive to 
Santa Catarina products, and it has been seeking differentiated quality products by 
certification and seals that certify sustainability in regards to aspects such as 
environmental conservation and respect for traditional populations of family farming. 
Market’s strengthening importance for family farmers is supported by the prerogative of 
the World Bank and FAO during the year of family farming in 2014, since the rural areas 
need extensive institutional support. This research aims to evaluate the importance of the 
certification process as a differentiating factor of charcoal produced on family farming 
context in Santa Catarina toward international market. It has been specifically evaluated 
the certification process of charcoal produced by slash and burn family farmers affiliated 
to an association whose trajectory includes the process of environmental and fiscal 
regularization of rural establishments, including the production of charcoal from native 
wood. The research was structured from theoretical review, secondary data and primary 
market data during the export process in the first half of 2016. It was observed that the 
participatory certification process, the social construction of markets that occurred from 
regularization of production and social control through the associations were determining 
factors to enlarge markets toward international exchange. 
 
Keywords: Brazil, Family Farming, Certification, International trade, associativism. 
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INTRODUÇÃO  
 

Os chamados ‘mercados de qualidade’ ganharam popularidade ao longo das 

últimas décadas. O termo vem sendo utilizado para destacar um mercado não 

commoditizado, ou seja, um mercado de produtos diferenciados - como é o caso dos 

produtos orgânicos, sustentáveis, tradicionais e regionais. Estes mercados com qualidade 

diferenciada, inicialmente atrelados à concepção de nichos, ganharam parcelas cada vez 

maiores de consumidores ao longo das últimas duas décadas, deixaram de se limitar a 

uma pequena parcela da população de renda mais elevada e deixou de ser um mercado 

restritivo. Neste processo se tornou possível discutir novos níveis de qualidade dos 

alimentos, novas formas de diferenciação e uma maior dimensão.  

Este mercado que é mais amplo e menos restritivo que o mercado de nicho e ao 

mesmo tempo não inclui commodities é denominado por Ploeg (2011) como mercados 

aninhados. Os mercados aninhados possuem três características básicas. A primeira é o 

surgimento de uma produção estruturada de forma gradativa, reconhecida localmente por 

suas características diferenciadas frente aos demais produtos disponíveis nos mercados e 

que evolui em sua inserção em pequenos mercados locais. A segunda, construção de 

“diques” de proteção a esta produção a partir da evidencia das características culturais e 

tradicionais ou ligadas à proteção ambiental e ligação com a localidade em que se insere. 

A terceira inclui a presença do Estado no apoio à institucionalização da produção e dos 

‘diques’ de proteção que configuram a criação de um segmento de mercado.  

A forma de garantir a consolidação de um mercado aninhado é a criação de meios 

para garantir ao consumidor que o produto possui diferenciação, uma qualidade 

diferenciada. A forma usual de resolver esta questão é a certificação. A diferenciação de 

um produto atrelada à ideia de certificação elucida a importância das instituições na 

garantia de procedência dos produtos. Até a década de 1990 a diferenciação se detinha 

aos países desenvolvidos, podendo ser exemplificado a partir do conceito de terroir 

francês. Os anos 2000 abriram nova perspectiva com o surgimento de mercados de 

qualidade também em países em vias de desenvolvimento. 

A certificação ganhou espaço rapidamente por ser uma forma de facilitar o 

comércio e demais procedimentos logísticos dos produtos de qualidade. Se popularizou 

como uma forma de garantir qualidade para além da simples alegação do produtor. A 

certificação permite ao consumidor que a partir do reconhecimento de um selo, um rótulo, 
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tenha a garantia de que o produto segue certo padrão de produção, processamento e 

logística. Esta garantia é dada por um terceiro na relação comercial, para além do 

consumidor e do produtor, e este terceiro - na figura de uma certificadora - se 

responsabiliza por fiscalizar e garantir o padrão a partir da prévia garantia de sua 

idoneidade e imparcialidade na transação comercial. 

As certificações, no que se refere à produção agrícola, florestal e animal, 

dificilmente conseguem garantir um padrão no produto - as produções sofrem variações 

de acordo com o clima, solo e ecossistema – porém, garante uma padronização no 

processo de produção. As formas mais usuais de requerimento de padronização se 

referem à preocupação ambiental e social. Selos de garantia de respeito aos ecossistemas 

e proteção à saúde aos consumidores através de concepções de sustentabilidade. 

Nas últimas duas décadas os produtos certificados se multiplicaram. A 

certificação orgânica para produtos alimentares tem crescido sensivelmente e as demais 

certificações não ficam atrás. A rastreabilidade de produtos, outro exemplo de rápido 

sucesso, tornou possível verificar nos supermercados o local de produção e por vezes o 

nome do produtor responsável e seu contato em grande parte dos produtos. As grandes 

empresas de produtos alimentares exploram a certificação amplamente e marcações em 

seus rótulos com relação à rastreabilidade, benefícios à saúde e proteção ambiental são 

cada vez mais comuns. 

Este crescimento do número de produtos certificados demonstra como os 

mercados anteriormente considerados de nicho se ampliaram. Esta ampliação faz com 

que seja necessário discutir uma outra categoria de mercado que não se encaixa em um 

nicho, restritivo, mas também não se aproxima do mercado de commodities e discutir de 

que forma as diferenciações conseguem ampliar seus mercados. Neste artigo foi adotada 

o conceito de mercado 'aninhado', amplamente discutido por Van Der Ploeg - pesquisador 

holandês que discute desenvolvimento rural e mercados. 

Neste contexto de surgimento de mercados 'aninhados' justifica a discussão 

exposta neste artigo que trata de um estudo do mercado de carvão vegetal certificado 

surgido no Sul do Brasil e sua colocação no mercado mundial. A produção de carvão 

vegetal é especialmente relevante ao se discutir certificação por ser um produto cuja 

concepção de sustentabilidade até recentemente não era possível. O estigma entorno da 

produção de carvão e sua associação com más condições de trabalho e até trabalho 
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escravo colocava como inimaginável o surgimento da ideia de carvão vegetal sustentável 

e sinônimo de proteção ambiental. 

Neste artigo se discutirá como foi possível transformar a imagem do carvão 

vegetal a partir de projetos de pesquisa que abrangeram os estados de Santa Catarina e 

Paraná e que envolveram pesquisadores de diversas entidades de pesquisa e 

universidades. Os projetos que envolveram pesquisa e extensão sobre a qualidade do 

carvão, criação de condições para associação entre agricultores e criação de marca 

coletiva e inserção no mercado propiciaram a compreensão do método de produção e do 

contexto socioeconômico e ambiental das comunidades investigadas, expostas à 

ilegalidade devido à inadequação das exigências para a produção. Foi possível 

documentar o método de produção baseado na 'roça-de-toco', tornar legal a prática 

produtiva praticada por mais de meio século. O processo de legalização abriu espaço para 

a garantia de proteção ambiental através da rotação do uso das florestas e gerou a 

certificação ambiental. A partir da certificação e divulgação da experiência o processo 

culminou no interesse de compra internacional do produto que foi enviado em 2016 via 

container para a exportação.  

 

MERCADO DE QUALIDADE 
 

O entendimento de qualidade é variável em função da área de atuação e 

aplicabilidade do termo. Embora o termo de qualidade está associado às melhores 

prestações técnicas de um produto ou de características especiais que o diferenciam de 

um produto tradicional ou de menor qualidade, a sua definição representa muito mais do 

que simplesmente aspectos técnicos de um produto ou serviço. Assim a qualidade 

entendida como o atendimento das exigências, tanto intrínsecas como extrínsecas, do 

consumidor, vão permitir uma avaliação ampla no intercâmbio comercial de produtos e 

serviços. 

O termo “mercados de qualidade” passou a ser utilizado largamente tanto em 

artigos científicos quanto na imprensa para se referir a um mercado de produtos que 

possuem qualidade diferenciada, acima da média encontrada nos mercados de modo 

geral. Estes mercados de qualidade diferenciada inicialmente foram atrelados ao conceito 

de ‘nicho’, ou seja, um mercado em que há fronteiras de entrada, caracterizando-o como 

mercado fechado – uma forma de monopólio -, restrito à um número pequeno de 
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consumidores. Porém, vêm avançando ao longo das últimas duas décadas no sentido de 

se integrarem ao mercado como um todo, se tornando um segmento específico com 

fronteiras permeáveis e com expansão de número de consumidores.  

Este processo de criação de um mercado mais amplo e ao mesmo tempo 

diferenciado, mercados novos ou novos padrões, é considerado por Ploeg et al (2011) 

como uma forma de desenvolvimento do meio rural. Atuais processos de 

desenvolvimento rural como um conjunto de ações que envolve a construção ativa de 

novos mercados aninhados (nested markets). Um mercado aninhado “consiste de um 

conjunto específico de transações, envolvendo produtos e serviços específicos, entre 

fornecedores e compradores específicos, que obedecem normas específicas e produzem 

benefícios específicos. Esta especificidade socialmente construída define e reproduz o 

mercado aninhado. Juntas, as diversas e interconectadas linhas de especificidade criam o 

‘ninho’: o ‘invólucro’ que protege o que acontece e cresce em seu interior” Ploeg (2011). 

Apenas um mercado de produção não-commodities permite uma maior 

apropriação do valor agregado pelo agricultor do produto que o mesmo produz. Ploeg 

(2011) discute a importância da diferenciação no sentido de que os mercados 

internacionais de produtos básicos (commodities) geram importantes falhas de mercado. 

No Brasil o autor identifica uma ampliação das desigualdades sociais e espaciais diante 

da concentração produtiva que gera êxodo rural e amplia as dificuldades competitivas dos 

agricultores familiares. Portanto, se torna relevante a emergência de novos mercados de 

produtos e serviços com diferencial, com qualidade superior, origem conhecida (em 

oposição aos anônimos mercados de commodities), modo de produção diferenciado, que 

dispõe de uma relação diferente entre produtores e consumidores, novos circuitos, 

infraestruturas físicas e arranjos sociais.  

Novos níveis de qualidade dos alimentos, novas formas de diferenciação e uma 

maior dimensão de mercado exigem uma forma de atestar a diferenciação. A certificação 

surge para cumprir o papel de garantir que a qualidade diferenciada seja reconhecida para 

além de mercados locais com contato direto entre produtor e consumidor.  

A viabilidade da certificação para a agricultura familiar, produtores de carvão 

vegetal aos quais estamos discutindo, é possível via construção coletiva. Mior et al. 

(2014) ao analisarem organizações de agricultores de Santa Catarina constataram que 

inovações baseadas em modelos organizacionais coletivos permitiram que muitos 
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agricultores superassem o isolamento, o que contribuiu no aperfeiçoamento de 

mecanismos de gestão, fundamentais para se inserirem e competirem nos mercados em 

que atuam. Portanto, a organização coletiva entre agricultores possibilita o alcance à 

certificação. 

De acordo com o documento da FAO (Dankers & Liu, 2003) a diferenciação de 

um produto atrelada à ideia de certificação elucida a importância das instituições na 

garantia de procedência dos produtos. As instituições cumprem o papel de converter 

características de qualidade em especificações que garantem o padrão atrelado à 

qualidade diferenciada. A padronização facilita o comércio e outros procedimentos 

logísticos e auxilia na formação da concepção da diferenciação de um produto frente aos 

demais. A diferenciação não se torna qualidade, e permite que um produto se insira em 

um mercado de qualidade, automaticamente a partir da padronização. Se faz necessária a 

criação de um padrão reconhecidamente acima do comum praticado em um seguimento 

de mercado. Nos termos de North (1998), as marcas, as embalagens e a associação são 

inovações institucionais, e influenciaram positivamente a capacidade de resiliência desses 

agricultores familiares. 

A "certificação pode ser vista como uma forma de comunicação ao longo da 

cadeia de suprimentos". O certificado (selo ou rótulo), feito por uma certificadora 

reconhecida por sua idoneidade e imparcialidade na transação comercial, demonstra ao 

comprador o cumprimento de certos padrões de produção, processamento e logística e é 

mais efetivo que uma garantia exposta pelo próprio fornecedor (Dankers & Liu, 2003).  

No próximo item será discutido o mercado de carvão vegetal. 

  

MERCADOS GLOBAIS: QUALIDADE E CARVÃO VEGETAL 
 

No processo de transição do mundo industrializado para o mundo da era da 

informação, o processo da globalização está influenciando em todos os aspectos possíveis 

os intercâmbios comerciais de bens e de capital. O desejo de trocar produtos no mercado 

global é tão antigo quanto a própria humanidade. E, a emergência de um mundo com 

maior quantidade de trocas comerciais está tornando os mercados cada vez mais 

complexos.  

Enquanto os mercados consumidores de economias maduras se saturam, aumenta 

a pressão competitiva e fica cada vez mais difícil manter ou expandir o nível de 
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crescimento. Ao mesmo tempo, torna-se essencial para os países em via de 

desenvolvimento ganhar acesso aos mercados de países mais industrializados. Dessa 

forma, o mercado global representa grandes desafios e oportunidades para bens e 

serviços, onde aspectos de diferenciação dos produtos e cumprimentos das exigências 

fitossanitárias, ambientais e sociais entre outras são determinantes para a configuração do 

intercâmbio comercial no tempo. 

O cumprimento das exigências específicas dos consumidores sobre o bem de 

consumo adquirido deve ser entendido como qualidade do produto e embora o seu 

entendimento é variável e seja associado às melhores prestações técnicas a sua definição 

representa muito mais do que simplesmente aspectos técnicos de um produto ou serviço. 

Em relação ao carvão vegetal, ele é uma commodity amplamente utilizada em 

nível mundial e é usado principalmente como agente redutor na indústria metalúrgica, 

mas também desempenha outras funções, tais como combustível, em uso doméstico ou 

industrial; pólvora preta; material absorvente e filtrante; e matéria-prima na produção de 

carvão ativado. 

Segundo as informações reportadas pelo International Trade Center, dependente 

da OMC, o Brasil não figura como um dos principais exportadores de carvão vegetal 

(Figura 1), sendo a sua parcela de mercado inferior ao 0,5% nos últimos cinco anos6. Os 

principais países exportadores de carvão vegetal em nível mundial são: Indonésia, 

Nigéria, Myanmar, Namíbia, Polônia, Ucrânia, Cuba, Paraguai, México, Laos, Argentina 

e China, acumulando quase o 75% da fatia do mercado internacional para o ano de 2015. 

 

                                                 
6 A revisão dos intercâmbios comerciais da commodity foi feita considerando a categorização da Organização Mundial 
das Alfandegas, no denominado Sistema de Codificação Harmonizado de Commodities ou simplesmente Sistema 
Harmonizado (HS pelas suas siglas em inglês). O HS da OMA é um sistema padronizado internacionalmente de nomes 
e números para classificar produtos comercializados. Entrou em vigor em 1988 e desde então tem sido desenvolvido e 
mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA). 
O carvão vegetal corresponde ao número 44029000 (Wood charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not 
agglomerated (excl. bamboo charcoal, wood charcoal used as a medicament, charcoal mixed with incense, activated 
charcoal and charcoal in the form of crayons): Others. 
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Figura 1. Exportações de carvão vegetal no mundo 

  
Fonte: IITC, 2016. 

 

Observa-se também, na Figura 2, que o preço médio da tonelada de carvão no 

mercado internacional tem como valor mínimo nos últimos cinco anos US$ 260 por 

tonelada para o período de 2011-2012. Entre 2012 até 2015 o preço médio mundial tem 

aumentado chegando ao patamar de US$ 431 por tonelada em 2015. 

 

Figura 2. Preço médio do carvão vegetal no mercado internacional 

 
Fonte: Cálculos feitos com base nos dados do ITC, 2016. 

 

No que diz respeito à produção de carvão vegetal o Brasil é sem dúvidas o maior 

produtor ao nível mundial (Figura 3). A produção do carvão vegetal no Brasil, segundo 

os dados do FAOSTAT, corresponde a aproximadamente o 13% da produção total do 
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mundo, ultrapassando as 7 milhões de toneladas produzidas em 2014. Dentre os principais 

produtores de carvão tem-se a Nigéria, Etiópia, Índia e a R.D. do Congo (FAOSTAT, 

2016). 

 

Figura 3. Produção média de carvão vegetal nos 5 anos precedentes 

  
Fonte: Faostat, 2016. 

 

Em relação ao consumo, como resultante da soma da produção interna e as 

importações menos as exportações, coloca o Brasil como o maior consumidor ao nível 

mundial de carvão vegetal (Figura 4). O Brasil utiliza o carvão, mineral ou vegetal, para 

a transformação de ferro gusa, pois esse método garante menores emissões de CO2, por 

não utilizar combustíveis fósseis. Segundo Uhlig et al. (2008), esse método incrementa a 

busca pelo carvão vegetal seja este proveniente de plantios de florestas cultivadas, seja 

de reservas florestais nativas (Uhlig et al, 2008). 

 

Figura 4. Consumo de carvão vegetal (produção somada à diferença entre importação e 

exportação = P+I-X) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IITC e o Faostat, 2016. 
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Segundo Calais (2009) as “plantações florestais homogêneas não são capazes de 

suprir toda a demanda das empresas, havendo um déficit anual médio de quase 50% (no 

mínimo 100 mil hectares) que é suprido com resíduos e manejo de florestas naturais”. 

Logo, isto evidencia a importância do manejo sustentável das florestas para poder suprir 

a demanda crescente pelo produto. 

O manejo sustentável das florestas é imprescindível para suprir a crescente 

demanda pela madeira que sustenta esse consumo, e aspectos relacionados à cultura, 

saberes tradicionais sobre o seu manejo ganham maior relevância nesse contexto. Da 

mesma maneira a obtenção da matéria-prima por meios legais, economicamente viáveis 

e ambientalmente corretos tem permitido a obtenção do carvão vegetal com certificado 

de boas práticas de produção, o qual é muito bem visto no mercado internacional. 

Permitindo a abertura de um nicho de mercado específico, que vem a concorrer com o 

mercado tradicional do carvão como uma simples commodity. 

 

BIGUAÇU: CARVÃO VEGETAL DA ROÇA-DE-TOCO 
 

Os mercados aninhados possuem três características principais (Ploeg, 2011). A 

primeira é surgimento mercado de forma paulatina a partir de processos “complexos e 

multifacetados de experimentação, aprendizagem, ajustamento e, por fim, 

institucionalização”. A segunda, a consolidação de ‘diques de proteção’ em torno do novo 

mercado criado. A terceira é a presença de apoio governamental. Cria-se, portanto, novos 

mercados aninhados em uma estrutura em que “recursos locais, desenvolvidos passo a 

passo, determinam culturalmente necessidades e expectativas que, juntas, têm um papel 

estratégico na assistência suplementar do Estado e na multifuncionalidade”. 

A realidade construída no município de Biguaçu, no estado de Santa Catarina no 

Sul do Brasil, constitui a construção de um mercado que transitou da ilegalidade da 

produção para a possibilidade de exportação de um produto certificado, reconhecido pelos 

seus benefícios à preservação das florestas e das formas tradicionais de produção. Esta 

estrutura de mercado aninhado será descrita em quatro itens: o primeiro expõe a produção 

tradicional denominada “roça-de-toco”; o segundo o processo de legalização da produção 
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de carvão vegetal; o terceiro o processo de criação de associação e certificação; e o quarto 

o processo de exportação. 

A transformação a imagem do carvão vegetal foi construída a partir de pesquisas 

realizadas a respeito da qualidade do produto, dos processos de produção, análises 

socioeconômicas, construção de marca e embalagem coletiva e inserção nos mercados 

(Rech, 2010; Fantini, 2009; Bauer, 2012; Carrieri, 2014; Luca, 2011; Steenbock, 2009; 

Uller-Gómez, 2013; Uller-Gómez & Gartner, 2008). Os projetos propiciaram a 

compreensão do método de produção e do contexto socioeconômico e ambiental das 

comunidades investigadas, expostas à ilegalidade devido à inadequação das exigências 

para a produção. Foi possível documentar o método de produção baseado na 'roça-de-

toco', tornar legal a prática produtiva praticada por mais de meio século. O processo de 

legalização abriu espaço para a garantia de proteção ambiental através da rotação do uso 

das florestas e gerou a certificação ambiental. A partir da certificação e divulgação da 

experiência o processo culminou no interesse de compra internacional do produto que foi 

enviado em 2016 via container para a exportação. 

 

Roça-de-toco 

 

O uso do método de produção baseado na roça-de-toco constitui uma produção 

estruturada de forma gradativa, reconhecida localmente por suas características 

diferenciadas frente aos demais produtos disponíveis nos mercados e que evolui em sua 

inserção em pequenos mercados locais 

Agricultores da localidade de Três Riachos, município de Biguaçu, no litoral de 

Santa Catarina fazem uso de um sistema tradicional de uso da terra, também denominado 

de roça-de-toco, praticado por séculos nas áreas tropicais florestadas de todo o planeta e, 

em alguns casos, foi apropriado pelos colonizadores europeus, como é o caso do Sul do 

Brasil. Até a década de 1960 a roça-de-toco foi o sistema de uso da terra dominante nos 

trópicos e mesmo hoje continua sendo importante meio de subsistência (Van Vliet et al., 

2012). Apesar disso, esse sistema tem sido condenado e criminalizado em todas as regiões 

de ocorrência (Fox et al., 2009).  
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Processo de legalização da produção 

 

No Brasil, um importante aspecto que acentuou o declínio do sistema de pousio 

foi a promulgação do Decreto 750/1993 que proibiu o corte em estágio médio de 

regeneração, que é o estágio em que as áreas de florestas deixadas em pousio alcançam 

“ponte de corte” (Siminski & Fantini, 2007). No entanto, nas regiões de abrangência da 

Mata Atlântica, o sistema, que é realizado desde tempos pré-colombianos (Dean, 1997), 

ainda está presente em muitas comunidades tradicionais de agricultores (Adams et al., 

2013). É o caso do município de Biguaçu, SC, onde o sistema de pousio resistiu em parte 

dos estabelecimentos rurais que ocupam terras declivosas (Uller-Gómez et al., 2014). 

Esses agricultores sempre destinaram sua produção ao consumo da família, mas também 

ao mercado. Até recentemente, por conta das restrições da legislação, mas também por 

conta do desconhecimento de algumas possibilidades legais, realizavam sua prática 

tradicional de forma clandestina. No entanto, em 2013, com o apoio de diversos projetos 

de pesquisa-ação, um grupo de agricultores regularizou sua produção, conseguindo 

inserção no mercado formal (Dorow et al., 2014).  

 

Processo de criação de associação, marca e certificação 

 

A criação de uma marca que expõe um produto diferenciado e da certificação 

constitui a consolidação de ‘diques’ de proteção ao mercado recém constituído. O selo de 

certificação evidencia características culturais e tradicionais, ligadas à proteção ambiental 

e ligação com a localidade em que se insere. Este processo também é limitado caso não 

exista a atuação ativa governamental. Os agricultores de Biguaçu contaram com projetos 

de pesquisa que apoiaram a organização de uma associação; criação de uma marca para 

os produtos destes agricultores e possibilitaram o acesso à certificação. 

Neste contexto o carvão vegetal ganhou o atributo de produto com qualidade 

diferenciada, capaz de galgar um mercado de qualidade – mercado aninhado – junto à 

ascensão dos conceitos de sustentabilidade, proteção das florestas, garantia do 

cumprimento das legislações trabalhista e ambiental. A discussão sobre certificação da 

produção de carvão vegetal é especialmente relevante ao se por ser um produto cuja 

concepção de sustentabilidade até recentemente não era possível. O estigma entorno da 
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produção de carvão e sua associação com más condições de trabalho e até trabalho 

escravo colocava como inimaginável o surgimento da ideia de carvão vegetal sustentável 

e sinônimo de proteção ambiental. 

No que diz respeito à inserção de agricultores no mercado é fundamental que 

exista uma evolução nas normas institucionais para que seja possível que estes 

agricultores alcancem a interação com os mercados. Neste âmbito um conjunto de 

projetos de pesquisa-ação foram capazes de identificar o sistema de produção local como 

sustentável, tanto ambientalmente quanto socioeconomicamente. Os resultados foram a 

legalização fundiária e ambiental das propriedades, tornando seus produtos passíveis de 

comercialização. 

No que diz respeito ao aumento da competitividade no mercado de produtos 

agroalimentares, tem-se estimulado à formação, entre os empreendimentos rurais 

familiares, de pequenas agroindústrias e associações para aprimorar sua gestão, seus 

produtos e sua relação com o mercado. Foi nessa direção que, em julho de 2013, um grupo 

de agricultores de Biguaçu, SC, praticantes da agricultura de pousio, apoiados por 

projetos de pesquisa-ação interinstucionais, decidiu formar a Associação Valor da Roça 

– Associação dos Agricultores Familiares da Roça de Toco de Biguaçu, SC (Dorow et 

al., 2014). Essa inovação organizacional resultou de um intenso processo de discussão e 

aprendizado coletivo, com o qual os agricultores entenderam a necessidade do amparo de 

uma organização formal, aproximação com as instituições, para dar suporte e fazer a 

gestão das marcas e embalagens coletivas recém-criadas.  

Estas marcas e embalagens foram desenvolvidas para diminuir a assimetria 

informacional e transmitir ao consumidor a qualidade dos produtos, mas, sobretudo, os 

benefícios ambientais do sistema, para assim, agregar valor aos principais produtos dele 

originados: carvão vegetal, aipim (ou mandioca) congelado e farinha de mandioca. A 

criação de organizações de agricultores possibilitou estes processos, pois, muito além de 

reunir agricultores em torno de um sistema de produção altamente pressionado pela 

legislação ambiental, a Associação serviu de suporte para outras inovações institucionais 

como registro de direitos coletivos de propriedade. 

Observou-se que o processo que se iniciou com os projetos de pesquisa-ação e 

mudanças institucionais iniciais e avançou na constituição da Associação, em conjunto 

com as demais inovações, rompeu a barreira entre os agricultores e ao órgão ambiental 
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municipal e ao órgão oficial de extensão rural. O agricultor passa a reconhecer o órgão 

público como instituição a seu serviço e os órgãos públicos passaram a ser mais acessível 

ao reconhecerem os benefícios ambientais do sistema de uso da terra.  

A Associação, ao ser constituída e fortalecida no processo pelas pesquisas-ação, 

viabilizou o acesso exclusivo às embalagens diferenciadas, o qual seria impossível de 

forma isolada, dada a condição de baixa renda desses agricultores aliada ao fato de que 

os benefícios ambientais promovidos pelo sistema de uso da terra são bens difusos e, 

portanto, de difícil apropriação individual. Dessa forma, as inovações promovidas junto 

a esse grupo de agricultores, exemplificam o que foi destacado por Helfand et al. (2014, 

p. 537) ao afirmar que os obstáculos enfrentados pelos pequenos produtores podem ser 

mitigados pelo desenvolvimento de instituições apropriadas e complementadas por ações 

coletivas.  

Tão importante quanto a inovação dos projetos de pesquisa-ação, que fomentaram 

um arranjo institucional de apoio e à inovação organizacional, na criação da associação, 

outras inovações institucionais fundamentais desenvolvidas pelos agricultores familiares 

de Biguaçu são o “Caderno de Normas”, que apresenta as regras para uso de marcas 

coletivas desenvolvidas do sistema de roça-de-toco local, e a marca de certificação Valor 

da Roça, que certifica o uso das marcas coletivas de produtos, apresentadas na Figura 5. 

 

Figura 5. Marcas coletivas de produtos e Marca de Certificação 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nestes termos, tanto a Marca de Certificação quanto as Marcas Coletivas, são 

direitos de propriedade coletivos amparados na Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 

9279/96) que proporcionam um diferencial de acesso aos produtos elaborados 

localmente. Do ponto de vista prático, as instituições foram plenamente incorporadas ao 

Marca de 
certificação Marcas Coletivas de produtos  
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dia a dia dos agricultores que, para proceder à certificação realiza vistorias periódicas nos 

estabelecimentos dos membros associados, verificando sua adequação às normas 

estabelecidas e, em reuniões mensais, encaminha questões pertinentes à comercialização, 

com destaque para assuntos relacionados à compra de embalagens, acesso a novos 

mercados e à regularização ambiental. A Associação Valor da Roça iniciou em 2013 com 

dez famílias e avança com a incorporação de novos membros, baseando-se no estrito 

respeito às instituições criadas pelo grupo. Esse crescimento só se viabiliza porque as 

inovações institucionais foram ampla e minuciosamente discutidas com os agricultores, 

de tal modo que foram por eles apropriadas.   

 
Exportação 

  

A comercialização dos produtos certificados provenientes do sistema da roça-de-

toco no mercado local foi bem recebida pelo mercado local, logo após a utilização das 

logo marcas nos produtos. Como consequência da certificação, no que diz respeito a 

identificação do produto, despertou-se a curiosidade e interesse por consumidores 

estrangeiros na região. 

 Assim, um grupo de consumidores estrangeiros, logo após um primeiro contato 

com os agricultores, visitaram os estabelecimentos agrícolas, ocasião onde foi 

apresentado o processo produtivo, a adequação às normativas legais e o contexto de 

produção. Assim, o interesse na aquisição do carvão vegetal para envio ao exterior foi 

instituído. Logo após a recepção da formalidade do pedido para exportação, a associação 

pediu o auxílio do grupo de pesquisadores das instituições envolvidas no 

acompanhamento dos projetos de pesquisa-ação. 

 Esta ação demonstrou o nível de amadurecimento atingido por eles, já que 

passaram de ser receptores de ajuda, a ser requerentes de aspectos específicos técnicos 

para poder tomar as decisões estratégicas. 

 O processo de exportação foi uma oportunidade para favorecer o crescimento da 

associação, tendo em vista que a comercialização dos produtos até aquele momento tinha 

sido realizada individualmente nos mercados locais em quantidades menores dependentes 

da disponibilidade dos recursos.  
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 Assim, o grande desafio para viabilizar a exportação do carvão foi justamente a 

articulação dos agricultores para realizar a venda coletiva. O processo de venda coletiva 

explicitou aspectos importantes que não tinham sido previamente experimentados pelos 

agricultores, tais como, o estabelecimento de um preço comum de venda, quantidades a 

serem alocadas em função do planejamento da propriedade agrícola, consequentemente 

realizar uma alocação de carvão em função da disponibilidade de recursos para cumprir 

as exigências do cliente externo sem negligenciar os clientes locais; a administração de 

aspectos financeiros e legais para viabilizar o pagamento, prazos, data e condições de 

entrega também foram arduamente discutidos e negociados internamente a fim de 

consolidar o processo todo. 

 

CONCLUSÕES 
 

O artigo discute a concepção de mercados de qualidade como mercados aninhados 

para o carvão vegetal, tornando possível a inserção de agricultores familiares e suas 

formas tradicionais de produção nos mercados de forma ampla.  

Estes três passos, que constituem o processo de criação do mercado aninhado, 

foram identificados na produção de carvão vegetal no município de Biguaçu. O município 

contava com uma produção tradicional pautada no método de produção denominado 

“roça-de-toco”, tinha seu produto reconhecido localmente devido à qualidade superior e, 

por fim, contou com a presença de projetos de pesquisa que tornaram possível a 

articulação institucional estatal para validar o processo em curso. A produção vegetal de 

Biguaçu teve a legalização de suas propriedades, da produção e a comprovação de que 

sua produção contribui com a sustentabilidade socioambiental a partir da geração de renda 

para famílias de agricultores e garantia de preservação das florestas da localidade em que 

se inserem. 

A criação do mercado aninhado para o carvão vegetal de Biguaçu ocorreu ao 

longo de décadas. Cerca de meio século consistiu na maturação da forma de produção e 

da criação de um reconhecimento local por sua qualidade diferenciada. Na última década 

houve a presença de instituições e do Estado em validar o processo anteriormente 

constituído e possibilitar a inserção em mercados mais distantes – a partir de selos de 

certificação que garantem a utilização do modo de produção (roça-de-toco), manejo 
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correto das florestas e renda ao agricultor. E os últimos anos com a rápida inserção do 

produto certificado em distancias cada vez maiores – atingindo a exportação. 

A realidade observada em Biguaçu com a criação de um mercado aninhado de 

carvão vegetal se apresenta como um exemplo da viabilidade da transformação da 

realidade local e do reconhecimento das formas tradicionais de produção. A inserção da 

agricultura familiar em um mercado a partir do reconhecimento de uma forma de 

produção sócio, econômico e ambientalmente correta reforça a relevância de se investigar 

a agricultura familiar tendo em vista sua contribuição dentro do desenvolvimento do rural 

e da agricultura. 

Em relação ao processo de exportação, tendo em vista que o Brasil é o maior 

consumidor mundial de carvão vegetal, e que quase a totalidade da sua produção é 

consumida internamente, é de remarcar o fato de amplitude do mercado para a produção 

artesanal. Dessa maneira, fica evidente que aspectos de conhecimento tradicional e 

cultura, são fatores determinantes de diferenciação para acesso na complexidade do atual 

mercado internacional.  
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RESUMO 
 
O mercado de produtos orgânicos é uma tendência mundial, em Manaus, os produtos 
agropecuários regionais ofertados nas feiras da cidade são provenientes dos municípios 
limítrofes da capital do Amazonas. Objetivou-se realizar o levantamento dos principais 
produtos agropecuários comercializados em Manaus, com potencial de produtos 
orgânicos. Utilizou-se o método de pesquisa-ação, em visitas nas feiras de Manaus, 
durante o segundo semestre de 2015. Observou-se a oferta de diversos produtos 
agrícolas, com potencial de comercialização e certificação de orgânicos, tais como, das 
famílias, Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae e Quenopodiaceae. Conclui-se 
que, em Manaus existe uma diversidade de produtos agropecuários, nas feiras da cidade, 
com potencial para certificação de produto orgânico. Portanto, recomenda-se 
capacitação junto a esses produtores, para que se organizem e regularizem sua 
produção, para certificação como orgânicos, gerando renda e valorização de seus 
produtos. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Certificação de orgânicos. Agropecuário. 
 
ABSTRACT 
 
The market for organic products is a global trend, in Manaus, the regional agricultural 
products offered on the city fairs are from the neighboring municipalities of the capital 
of Amazonas. It aims this study to carry out the survey of the main agricultural products 
sold in Manaus, with the potential of organic products. We used the method of action 
research, with visits the fairs of Manaus, during the second half of 2015. It was 
observed the offer of various agricultural products, with potential for commercialization 
and organic certification, such as the family, Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae 
and Quenopodiaceae. It is concluded, in Manaus there is a diversity of agricultural 
products in the markets of the city, with potential for organic product certification. 
Therefore, it is recommended training with these producers to organize and regularize 
their production for certification as organic, generating income and appreciation of their 
products. 
 
Keywords: Agriculture. Organic certification. Agriculture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a discordância sobre o uso indiscriminado de 

agroquímicos, herbicidas, fertilizantes e pesticidas na produção de alimentos vem 

causando danos à saúde decorrentes da contaminação nos alimentos e ao meio 

ambiente.  Rachel Carson (1962), alerta em seu livro Primavera Silenciosa sobre os 

efeitos tóxico referente o uso de agrotóxicos (produtos químicos sintéticos), pesticidas, 

inseticidas, sobre o meio ambiente, ocasionando degradação ao meio ambiente e a vida 

na cadeia alimentar (CARSON, 2010).  

Na década de 1960, o Brasil professa a chamada Revolução Verde (RV), como 

justificativa para garantir um aumento na produção de alimentos e, consequentemente, 

combater a fome, estimulando a utilização, sementes híbridas, agroquímicos, 

fertilizantes, maquinário pesado na agricultura e drogas veterinárias (KHATOUNIAN, 

2001).    

Segundo Valente (2002), o modelo adotado não solucionou o problema da fome, 

apesar de ter registrado um aumento relativo na produção de alimentos, mostrando que 

tal problemática não se deve a uma produção insuficiente de alimentos, mas sim à 

desigualdade social e à má distribuição de renda, impedindo o acesso a uma alimentação 

adequada e saudável para todos.  

Observa-se assim que o modelo da RV foi imposto para o progresso do 

agronegócio, desconsiderando a mediação da relação homem-natureza, violando modos 

de vida das culturas tradicionais, a poluição ambiental o êxodo rural, etc... Há, 

entretanto, outros autores que alertam o uso indiscriminado dos agrotóxicos na 

produção de alimentos.  

Com a publicação em 2012 do Dossiê da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva - ABRASCO, “Dossiê ABRASCO: Um alerta sobre os impactos dos 

agrotóxicos na saúde”, O Dossiê foi referendando, por meio de estudos científicos, para 

a necessidade de políticas que possam proteger e promover a saúde humana e os 

ecossistemas, contra o excesso de contaminantes nos produtos alimentícios, decorrentes 

do uso de agroquímicos na produção agrícolas no Brasil, causando impactos à saúde e 

ao meio ambiente que a contaminação progressiva por agrotóxicos vem causando, 

gerando transtornos à saúde das pessoas, sobretudo de agricultores que tem contato 
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direto com tais substancias, e o alto nível de resíduos encontrados na água, nos 

alimentos e até mesmo no leite materno (ABRASCO, 2012). 

Segundo Verás (2015) apud FRAXE et al., (2015), o uso indiscriminado de 

produtos químicos na agricultura, ao longo dos anos, tem concorrido para o surgimento 

de diversas intoxicações e doenças ocupacionais nos trabalhadores rurais, ocasionando 

prejuízos ao meio ambiente, ao  homem com a contaminação dos alimentos. Outro 

agravante é o surgimento de fitopatógenos resistentes às substancias químicas contidas 

na composição dos defensivos, bem como o uso incorreto dos agrotóxicos tem se 

configurado como sérios problemas relacionados à contaminação do meio ambiente, dos 

alimentos e na saúde do agricultor, a partir daí surgem movimentos que se posicionam 

contrario as decorrências da RV, tendo em vista que na segurança alimentar, além da 

quantidade, devem ser considerados as condições e aspectos que envolvem a produção 

do mesmo.  

Portanto, a segurança alimentar esta relacionada com a maneira como é 

realizado o manejo dos ecossistemas agrícolas, como não se tem controle sobre a venda 

e aplicação esses agrotóxicos se espalham por vários quilômetros, contaminando rios, 

florestas, plantações orgânicas e todas as pessoas que estiverem ao redor. 

Contrapondo-se a RV, surge a agroecologia objetivando tratar das questões 

sociais, econômicas, ambientais e políticas resultantes do descrito cenário rural. 

(AZEVEDO, 2012; CARVAJAL, 2011). 

Para Altieri (2014), a agroecologia consiste no “manejo ecológico dos recursos 

naturais que, incorporando uma ação social coletiva, de caráter participativo, e que 

permita projetar métodos de desenvolvimento sustentável”. Define o autor agroecologia: 

 
A agroecologia fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e 
tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos 
recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e 
economicamente viáveis (ALTIERI, 2014, p. 21). [...] O objetivo é trabalhar 
com e alimentar sistemas agrícolas complexos onde as interações ecológicas 
e sinergismos entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a 
fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das culturas. (ALTIERI, 
2014, p. 23) 

 

Para Azevedo (2016), a produção de um alimento orgânico envolve a 

autossustentação da propriedade agrícola, maximização de benefícios sociais para o 
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agricultor e respeito a sua integridade cultural, minimização da dependência de energias 

não renováveis. 

Corroborando Guzmán (1997): o enfoque agroecológico é baseado em uma 

relação entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento (locais, 

campesinos e indígenas), acumuladas historicamente, sobre os agroecossistemas, 

definindo-se como uma estratégia importante para a promoção da biodiversidade, tanto 

ecológica quanto sociocultural. Neste contexto, diante da perspectiva de uma 

alimentação saudável vem crescendo de forma significativa a preocupação com a 

procedência dos alimentos, cresce a procura por alimentos produzidos de forma 

orgânica no País, livres de agroquímicos, hormônios e demais drogas utilizadas 

usualmente.  

É válido ressaltar que a agricultura orgânica enfatiza os princípios da agricultura 

sustentável, o menor impacto ambiental, o uso e práticas de manejo do solo, utilização 

de métodos naturais de adubação, controle de pragas e a conservação dos recursos 

naturais, utilizando princípios ecológicos como forma de equilíbrio da natureza. 

No Brasil, a Instrução Normativa 07/99 de 17 de maio de 1999 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a agricultura orgânica passa a ser 

definida como:  

 
[...] sistema agropecuário em que se adotam técnicas específicas, mediante a 
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o 
respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo à 
sustentabilidade econômica e ecológica [...] (BRASIL, 1999, p.11-14).  

 

Sendo posteriormente regulamentada pelo Decreto n° 6.323 de 27.12.2007. 

Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências, apresentando disposições 

gerais e regulamentações sobre as relações de trabalho na atividade da agricultura 

orgânica... , através da respectiva avaliação de conformidade, fiscalização e certificação 

dos produtos orgânicos. (BRASIL, 2007, p. 2-8). 

Em dezembro de 2002 as atividades da agricultura orgânica, passam a ser 

definidas pela Lei N. 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura 

orgânica e dá outras providências: 

 
Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele 
em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 
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recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 
econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 
da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 
modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e 
a proteção do meio ambiente. 

 

Adota a agroecologia, nesse contexto os princípios basilares de agroecossistemas 

sustentáveis, ou seja, a conservação dos recursos naturais sem precisar depender de 

insumos externos, procurando maximizar a reciclagem de energia e nutrientes do 

sistema, minimizando  as perdas desses recursos no processo produtivo, proporcionando 

assim a manutenção dos cultivos perenes e anuais consorciados com a criação de 

pequenos animais domésticos. Com esta diversificação, estes sistemas tornam-se mais 

estáveis aumentando desta forma a capacidade de absorção das transformações do 

processo produtivo da agricultura (sobretudo das alterações edafoclimáticas e 

mercadológicas), aumentando desta forma capacidade de autorreprodução.  

Como sintetiza Altieri (1998 - p. 18-23):  

 
[...] "a produção sustentável em um agroecossistemas deriva do equilíbrio 
entre plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos 
coexistentes. [...] O agroecossistemas é produtivo e saudável quando essas 
condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem, e quando as 
plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e adversidades. 
[...] A preservação e ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas é o 
primeiro princípio utilizado para produzir autorregulação e sustentabilidade. 

 

Assim, a agroecologia orienta o como fazer isso, sem provocar danos 

prescindíveis ou irreparáveis, quando os agricultores ocasionalmente empreguem  

alternativos métodos isto é, fertilizantes alternativos, inseticidas botânicos, para controle 

de pragas, doenças e correções do solo procurando reconstruir a força do 

agroecossistemas.  

Salienta Gliessman (2013) que a agroecologia resgata os conhecimentos 

desprezados pela agricultura moderna [...] busca utilizar o que há de mais avançado em 

termos de ciência e tecnologia para criar agroecossistemas sustentáveis e de alta 

produtividade, com características mais semelhantes quanto possível dos ecossistemas 

naturais.  
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Neste conceito, a agricultura familiar enfoca o sistema de produção orgânico, 

cujo objetivo principal é a combinação de sistemas de produção agrícolas integrados aos 

aspectos da sustentabilidade ambiental, social e econômica, extraindo o máximo 

possível dos recursos renováveis de nutrição vegetal animal e humana, insumos estes 

usados na produção, originários do manejo e processos produtivos da unidade produtiva 

Na termologia o conceito de “orgânico” não se refere somente aos insumos 

utilizados na produção, compreendem todas as partes integrantes da unidade produtiva, 

o homem, o solo, os micro e macros organismos, os minerais, as plantas, os insetos, a 

matéria orgânica, funcionando como um organismo, compondo um ecossistema ou 

agroecossistemas.  

Deste modo, a agroecologia, concebe o funcionamento da natureza nos 

agroecossistemas, através de uma metodologia própria, integrando os princípios 

agroecológicos na avaliação e compreensão dos sistemas agrícolas como um todo. Neste 

trabalho, não nos cabe particularizar os caminhos percorridos por esse movimento no 

Brasil, influenciando os movimentos agroecológicos, particularmente na Amazônia, 

cuja produção agroecológica é proveniente do agroextrativismo.  

Segundo Araújo et al,. (2016), a agricultura familiar e a agroecologia surgem 

como ferramenta adequada não só para a promoção de um estilo de agricultura natural, 

mas também, orienta como lidar com a produção, circulação e validação do 

reconhecimento da produção sustentável para definição de políticas públicas e de 

pesquisa de científica e tecnológica para o desenvolvimento local, tendo como 

preocupação a construção de uma sociedade sustentável com princípios éticos onde não 

se aceita linearmente que mais tecnológica signifique mais produtividade. 

Para Sousa, et al., (2015): 

 
[...] a composição de espécies dos quintais agroflorestais, ou pomar caseiro, 
permite a combinação de culturas agrícolas e árvores de múltiplos usos, de 
forma a atender à maioria das necessidades básicas das populações locais... 
[...] as práticas agroecológicas nos quintais produtivos, hortaliças, frutas e 
verduras produzidas em hortas de pequena escala, sem o uso de agrotóxicos, 
oriundas do extrativismo vegetal, ou do manejo agroflorestal da agricultura 
familiar tem influência direta sobre a segurança alimentar e nutricional, 
resultando em uma variedade de produtos da horticultura. 

 

Neste contexto a agricultura familiar e orgânica abarca um grupo diversificado 

de correntes agrícolas (natural, biológica, biodinâmica) que mantém diversos pontos em 
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comum bem como suas especificidades. Merece destaque, a agroecologia, dentre as 

correntes de atuação (LEFF, 2001; ALTIERI, 2014; GLIESSMAN, 2013; CAPORAL, 

2009 e CAPRA, 1982), nos diferentes sistemas de produção agroecológica por 

promover a prática de uma agricultura socialmente justa, economicamente viável e 

ecologicamente sustentável. 

Com base no exposto, este trabalho objetiva realizar o levantamento dos 

produtos provenientes da agricultura familiar da horticultura regional, no plantio e 

manejo tradicional em sistema agroflorestais (SAF) comercializados nas cinco feiras na 

cidade de Manaus-AM (ASA-ADS, IFAM, MAPA, SEPROR e PRODUTOR), com 

potencial de produtos orgânicos. Com destaque para os produtos agrícolas, com 

potencial de comercialização e certificação de produto orgânicos para as famílias: 

Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae e Quenopodiaceae. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia que norteou o presente estudo caracteriza-se na abordagem do 

método quali-quantitativo, pesquisa-ação, pessoa ambiente, revisão bibliográfica, com 

técnicas da pesquisa etnográfica (pesquisa de campo, observação participante, 

formulários e entrevistas) sobre a produção agroecológica dos sujeitos pesquisados, com 

abordagem crítica e coleta de dados em visita de campo in loco, realizada 

quinzenalmente nas cinco feiras (Feira da Associação dos Produtores Orgânicos do 

Amazonas APOAM – Rua Maceió, 460 – Adrianópolis; Feirão da Sepror, Av. Torquato 

Tapajós, nº 9008, Novo Israel/Terra Nova; Feira do ASA – ADS, Avenida Coronel 

Teixeira/Estrada da Ponta Negra s/nº; Feira do IFAM, Av. Cosme Ferreira, nº 8045 - 

São José Operário e Feira do Produtor Av. Autaz Mirim, 9103 - Nova Cidade) de 

produtores rurais que comercializam seus produtos na cidade de Manaus, a pesquisa se 

estendeu no período de 05 a 10/2015, envolvendo ações conjuntas entre os agricultores 

familiares e pesquisadores, objetivando realizar o levantamento dos principais produtos 

agropecuários comercializados em Manaus, com potencial de produtos orgânicos.   

A partir da metodologia e dos resultados obtidos nessa pesquisa, analisados 

conforme as características da pesquisa-ação apontadas por Thiolent (2004 p.13). 
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A pesquisa-ação é uma pesquisa social, com base empírica, concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou a resolução de um 
problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema em que estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo.  

 

Compreende-se assim, que na pesquisa-ação as intervenções e a produção do 

conhecimento se inter-relacionam em função dos interesses e necessidades encontradas, 

sendo que as partes envoltas na situação precisam ser investigadas e consultadas, visto 

que, pesquisadores e atores sociais desenvolvem um processo coletivo de aprendizagem, 

cujos resultados ao final oferecerão a todos novos ensinamentos.  

Assim, ao nos apropriarmos dos procedimentos etnográficos foi possível captar 

o conhecimento tradicional, aliado ao valor socioeconômico, cultural e ambiental, já 

reproduzido por diversos autores considerados neste estudo, partindo dos hábitos de 

produção agroecologia dos agricultores familiar, referente à produção orgânica com 

potencial de certificação orgânica. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A diversidade e a cultura alimentar amazônica são baseados no regionalismo 

histórico-social a partir do processo histórico de intercâmbio entre as culturas 

tradicionais indígenas, portuguesa e de outras partes do mundo, que compõem a 

diversidade sociocultural amazônica, embasadas no respeito e na identidade cultural da 

influência alimentar (Araújo et al., 2016).  

Manaus (Figura 1), capital do estado do Amazonas, compõe em seu cenário a 

rica biodiversidade da floresta Amazônica e seus variados ecossistemas (várzeas, terra 

firme, igapó...), banhada pelo Rio Negro, com uma população estimada de 2.057.711 

habitantes (IBGE, 2016).  

A produção agrícola que abastece as feiras da capital (ASA-ADS, IFAM/CMZL, 

MAPA, SEPROR e PRODUTOR), é oriunda da agricultura familiar da Região 

Metropolitana de Manaus – RMM, composta por 8 municípios do Estado do Amazonas: 

Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente 

Figueiredo e Rio Preto da Eva, e do seu entorno.  
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Figura 1: Vista aérea de Manaus - AM. 
Fonte: Acervo de SOUSA, S. G. A. de. 2014. 

 

Nas feiras (Figura 2) de Manaus, são comercializada a produção excedente da 

agricultura familiar e demais produtos agropecuários da RMM, que colocam à venda a 

produção da horticultura regional com destaque para riqueza de espécies das famílias 

Arecaceae, Solanaceae, Fabaceae, Malvaceae e Curcubitaceae com venda direta ao 

consumidor final, a feira abastece também os pequenos comerciantes e mercadinhos da 

zona norte e leste da capital. 

 

 
Figura 2: Feiras de Manaus-AM. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de. 2015 

 

Identificou-se na pesquisa 110 produtos com potencial de serem comercializados 

como alimentos orgânicos, representados por 47 família botânica da horticultura 

tropical (Quadro 1). Destaque para: Arecaceae, com 10 espécies (Açaí, Bacaba, Buriti , 
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Coco, Jauari, Pajurá, Patauá, Pupunha e Tucumã); Solanaceae com 8 espécies (Camapu, 

Cúbio, Jiló, Pimenta-de-cheiro, Pimenta-malagueta, Pimenta-murupí, Tomate cereja, 

Tomate regional); Fabaceae com 6 espécies (Feijão-de- metro, Feijão-macuco, Ingá 

(várias), Jatobá, Jucá, Tamarindo); Malvaceae com 6 espécies (Cacau, Cupuaçu, Cupuí, 

Quiabo, Sapota-do-Solimões, Vinagreira); Curcubitaceae com 5 espécies (Abobrinha, 

Maxixe, Melão caboclo, Pepino (vários), Quiabo-de-metro). As demais famílias 

apresentaram de uma a quatro espécies. 

 Com exceção da feira da APOAM, que comercializa somente alimentos 

orgânicos, credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), nas demais feiras ASA-ADS, IFAM, MAPA, SEPROR e PRODUTOR que 

funcionam semanalmente na cidade de Manaus, existem a oferta de produtos agrícolas 

(Figura 3), com potencial de comercialização, como produtos orgânicos, porém falta o 

credenciamento desses agricultores para serem regulamentados pelo MAPA como 

produto orgânico. 

 

 
Figura 2: Produtos agrícolas. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. de. 2015 

 

 Conforme o Quadro 1 abaixo, os produtos mais ofertados nas cincos feiras 

pesquisadas na cidade de Manaus compreendem uma variedades de espécies e famílias 

apresentando grande potencial de produção orgânica. São produtos da horticultura 

tropical, cultivados na região amazônica, que podem ser produzidos em Sistemas de 

Produção Orgânica (SPO).   
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    Quadro 1- Variedade de espécies encontradas. 
 

N. NOME COMUM NOME CIENTÍFICO  FAMÍLIA  

1 Araticum Annona spp Annonaceae 
    

2 Cebolinha Allium schoenoprasum Alliaceae 
    

3 Cariru Talinum fruticosum Amaranthaceae 

4 Espinafre-amazônico  Alternanthera sessilis Amaranteaceae  

5 Mastruz Dysphania ambrosioides Amaranthaceae 
    

6 Cajá  Spondias sp Anacardiaceae 

7 Caju  Anacardium occidentale Anacardiaceae 

8 Tapereba  Spondias mombin Anacardiaceae 
    

9 Biribá  Rollinia mucosa Annonaceae 

10 Graviola  Annona muricata Annonaceae 
    

11 Batata salsa   Arracacia xanthorrhiza Apiaceae 

12 Cheiro verde Petroselinum sativum Apiaceae 

13 Coentro Coriandrum sativum Apiaceae 
    

14 Pepino-do-mato  Ambelania acida  Apocynaceae 

15 Sorvinha  Couma utilis Apocynaceae 
    

16 Açaí (do Pará e do 
Amazonas) 

Euterpe oleracea E. 
precatoria  Arecaceae 

17 Bacaba Oenocarpus bacaba Arecaceae 

18 Buriti  Mauritia flexuosa Arecaceae 

19 Coco Cocos nucifera Arecaceae 

20 Jauari  Astrocaryum  Arecaceae 

21 Pajurá  Couepia bracteosa  Arecaceae 

22 Patauá  Oenocarpus bataua  Arecaceae 

23 Pupunha Bactris gasipaes Arecaceae 

24 Tucumã  Astrocaryum aculeatum Arecaceae 
    

25 Taiobas  Xanthosoma taioba  Araceae 
    

26 Alface (várias) Lactuca sativa Asteraceae 

27 Camu-camu  Myrciaria dubia Asteraceae 

28 Chicória Cichorium intybus Asteraceae 

29 Jambu Acmella oleracea Asteraceae 
    

30 Bertalha  Basella alba Basellaceae 
    

31 Urucum  Bixa orellana Bixaceae 
    

32 Couve  Brassica oleracea Brassicaceae 
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33 Rúcula Eruca sativa Brassicaceae 
    

34 Abacaxi Ananas comosus  Bromeliaceae 
    

35 Pitaya  Catharanthus roseus  Cactaceae 
    

36 Mamão Carica papaya Caricaceae 
    

37 Piquiá  Caryocar villosum Caryocaraceae 
    

38 Acelga Beta vulgaris cicla Chenopodiaceae 
    

39 Abricó  Mammea americana Clusiaceae 

40 Bacuri (vários) Garcinia ssp  Clusiaceae 

41 Mangostão  Garcinia mangostana Clusiaceae 
    

42 Batata (várias) Ipomoea batatas Convolvulaceae 
    

43 Abobrinha Cucurbita pepo Cucurbitaceae 

44 Maxixe Cucumis anguria Cucurbitaceae 

45 Melão caboclo Cucumis sp Cucurbitaceae 

46 Pepino (vários) Cucumis sativus Cucurbitaceae 

47 Quiabo-de-metro  Trichosanthes cucumerina Cucurbitaceae 
    

48 Cará roxo (vários) Dioscorea alata  Dioscoreaceae 

49 Cará-do-ar  Dioscorea bulbifera Dioscoreaceae 

50 Inhame  Colocasia esculenta Dioscoreaceae 
    

51 Macaxeira Manihot esculenta Euphorbiaceae 
    

52 Cajarana  Spondias Lutea Anacardiaceae 

53 Feijão-de- metro Vigna unguiculata Fabaceae 

54 Feijão-macuco  Pachyrhizus tuberosus Fabaceae 

55 Ingá (várias)  Inga sp Fabaceae 

56 Jatobá Hymenaea courbaril  Fabaceae 

57 Jucá  Caesalpinia ferrea Fabaceae 

58 Tamarindo  Tamarindus indica Fabaceae 
    

59 Milho Zea mays Gramineae 
    

60 Uxi  Endopleura uchi Humiriaceae 
    

61 Mari/umari  Poraqueiba sericeia  Icacinaceae 
    

62 Hortelã Mentha sp Labiataceae 
    

63 Alfavaca Ocimum sp Lamiaceae 

64 Manjericão Ocimum basilicum Lamiaceae 
    

65 Castanha-do-amazonas  Bertholletia excelsa Lecythidaceae 
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66 Castanha sapucaia Lecythispisonis sp Lecythidaceae 
    

67 Murici  Byrsonima crassifolia Malpighiaceae 

68 Acerola  Malpighia emarginata Malpighiaceae. 
    

69 Cacau  Theobroma cacao Malvaceae 

70 Cupuaçu  Theobroma grandiflorum Malvaceae 

71 Cupuí  Theobroma subincanum Malvaceae 

72 Quiabo Abelmoschus esculentus Malvaceae 

73 Sapota-do-Solimões  Quararibea cordata  Malvaceae 

74 Vinagreira Hibiscus  Malvaceae 
    

75 Ariá  Calathea allouia Marantaceae 
    

76 Goiaba-de-anta Bellucia dichotoma Cogn. Melastomataceae 
Juss 

    

77 Figo  Ficus carica Moraceae 

78 Fruta pão  Artocarpus altilis Moraceae 

79 Jaca  Artocarpus heterophyllus Moraceae 
    

80 Banana (várias)  Musa paradisiaca Musaceae 
    

81 Araçá-boi  Eugenia stipitata Myrtaceae 

82 Goiaba  Psidium guajava Myrtaceae 

83 Jambo  Eugenia sp Myrtaceae 

84 Pitanga  Eugenia uniflora Myrtaceae 
    

85 Carambola  Averrhoa carambola Oxalidaceae 

86 Limão-caiana Averrhoa bilimbi Oxalidaceae 
    

87 Maracujá-azedo  Passiflora edulis Passifloraceae 

88 Maracujá-do-mato  Passiflora nitida Passifloraceae 
    

89 Marapuazinho Eleutherine plicata Iridaceae 
    

90 Cana-de-açúcar  Saccharum officinarum Poaceae 

91 Capim-santo Cymbopogon citratus Poaceae 
    

92 Beldroega  Portulaca oleracea Portulacaceae 
    

93 Marmelo  Cydonia oblonga Rosaceae 
    

94 Jenipapo  Genipa americana Rubiaceae 
    

95 Pitomba  Talisia esculenta Sapindaceae 

96 Rambutan  Nephelium lappaceum Sapindaceae 
    

97 Abiu  Pouteria caimito Sapotaciceae 
    

98 Camapu Physalis peruviana Solanaceae 
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99 Cúbio Solanum sessiliflorum Solanaceae 

100 Jiló Solanum aethiopicum  Solanaceae 

101 Pimenta-de-cheiro Capiscum spp Solanaceae 

102 Pimenta-malagueta Capsicum frutescens  Solanaceae 

103 Pimenta-murupí Capsicum chinense Solanaceae 

104 Tomate cereja Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme Solanaceae 

105 Tomate regional Lycopersicon esculentum  Solanaceae 
    

106 Caruru Talinun triangular Talinaceae 
    

107 Mapati  Pourouma cecropiifolia Urticaceae  
    

108 Mari-mari  Cassia leiandra Vespidaceae 
    

109 Açafrão  Curcuma longa Zingiberaceae 

110 Mangarataia Zingiber officinale Zingiberaceae 
    

   Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Através dos resultados obtidos, constatou-se que a produção de hortícolas 

oriundas da agricultura familiar da Região Metropolitana de Manaus - RMM e entorno, 

ofertados nas feiras da cidade Manaus-AM, apresentam grande potencial para 

certificação como produtos orgânicos, considerando que a maioria dos produtores 

utilizam técnicas tradicionais, resgatadas dos etnosaberes, identificados no manejo e 

diversidade de cultivos presentes nas áreas localizadas ao redor de suas moradias, os 

quintais agroflorestais, consorciados com cultivos agrícolas perenes e anuais, 

diversificado de espécies arbóreas de uso múltiplo, (frutíferas, medicinais, ornamentais, 

palmeiras, hortaliças e espécies florestais).  

São sistemas com grande diversidade de espécies, caracterizados como 

agrobiodiversidade, que, além de produziram alimentos servem a preservação in situ de 

germoplasma de espécies alimentícias em geral, bem como a comercialização do 

excedente e complementação de renda familiar.  

Nestes agroecossistemas coexistem criação de pequenos animais domésticos, a 

prática de pousio nas áreas das culturas agrícolas, com notável contribuição exercida na 

conservação sustentável da sociobiodiversidade e no desenvolvimento socioeconômico 

da população local. 

Nas feiras de Manaus-AM identifica-se uma tendência de consumo dos produtos 

orgânicos, ofertados para comercialização pelos agricultores familiares aos 
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consumidores manauaras, independente da certificação os consumidores estão 

conscientes, embasados na relação de mútua confiança com os agricultores/feirantes 

quanto à origem e procedência desses produtos, visto que são oriundos da produção 

orgânica dos quintais agroflorestais da agricultura familiar amazonense.  

Neste contexto, dadas às evidencias informais e valorativas dos agricultores 

familiar quanto à garantia da origem de seus produtos, ofertados nas feiras de 

Manaus/AM, recomenda-se ações referentes aos mecanismos de verificação para 

avaliação da conformidade orgânica, estabelecida na legislação federal, seja individual 

ou em grupo, com forma de assegurar um Sistema de Controle Interno (SCI), por um 

Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), credenciados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, para a certificação dos 

produtos agroecológicos juntos aos produtores/feirantes, assegurando dessa forma maior 

credibilidade desses produtos como orgânicos, para que, possam assim, garantir a 

equidade social, econômica e ambiental dos agricultores orgânicos da agricultura 

familiar amazonense. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que, além dos produtos orgânicos ofertados na feira da APOAM, 

existem nas demais feiras da cidade de Manaus, uma variedade de produtos provenientes da 

agricultura familiar, com potencial de serem comercializados como produtos orgânicos.  

Espera-se que o resultado da presente pesquisa possa subsidiar futuras demandas 

de pesquisa agropecuária, em sistema de produção orgânica no estado do Amazonas. 
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Resumo 
O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo.  A 

pesquisa inicia-se com o questionamento de que os frigoríficos, ao atenderem o novo 
padrão de demanda por alimentos, estariam exercendo algum tipo de poder de mercado 
na venda de carne. Assim, com a hipótese de que a necessidade por mudanças em todo o 
parque produtor de alimentos levaria a uma concentração do setor de frigoríficos no 
Estado do Paraná (Brasil) nos últimos anos, o presente artigo tem como objetivo 
analisar o comportamento da estrutura de mercado deste segmento e, especificamente, 
verificar algum tipo de poder de mercado que beneficiasse o desempenho das firmas as 
distanciando de um cenário de concorrência perfeita. Visando responder esse 
questionamento central aplicou-se a teoria proposta pelo paradigma Estrutura-Conduta-
Desempenho. Desse modo realizou-se um estudo da oferta dos frigoríficos no Estado do 
Paraná e posteriormente aplicou-se os cálculos de concentração por meio Concentration 
Ratio e o índice Herfindahl-Hirschman. Os resultados apontaram que os frigoríficos 
estariam inseridos em regiões com elevado número de estabelecimentos pecuários e que 
os altos valores de Market Share estariam localizados em regiões de elevadas 
densidades de criação. Identificou-se que os frigoríficos dessas regiões não seriam 
capazes de auferir elevados lucros distanciando-os de uma concorrência oligopolística. 
Os cálculos dos índices indicaram que 50% do mercado de frigorífico está concentrado 
entre as quarto maiores firmas do Paraná e que 76% entre as oito maiores, apontando 
que o mercado seria de um monopólio de baixa concentração e o HH reportou uma 
concentração menor ao informar um valor próximo de 0. Portanto, foi possível concluir 
que os frigoríficos podem apresentar quedas em sua lucratividade devido 
comportamento do seu principal insumo de produção e que pelos cálculos dos índices 
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de concentração a região não apresentou firmas grandes que possam exercer poder de 
mercado na venda de carne. 

 
Palavras-chave: Organização Industrial; Concentração de Mercado; Frigoríficos 

Tecnológicos. 
 
 
INTRODUÇÃO 

As mudanças nos padrões de consumo da população e a busca por alimentos de 

qualidade e saudáveis levaram os consumidores a preferirem alimentos de melhor 

qualidade produzidos por firmas mais especializadas. No entanto, conforme Santos 

(2002), mudanças nos padrões de consumo levaram à uma reestruturação de todo 

parque produtor de alimentos e ao aumento da concentração desses mercados, alterando 

o poder de negociação no interior das cadeias e aumentando a necessidade por 

tecnologias de informações.  

Portanto, atualmente os mercados alimentícios estão cada vez mais oligopolizado, 

possibilitando que as firmas estabelecidas exerçam algum tipo de poder de mercado e 

comprometendo o bem estar da sociedade. Dessa forma, a presente pesquisa inicia seu 

estudo com o seguinte questionamento: os frigoríficos capacitados a atenderem essa nova 

demanda por alimentos estariam exercendo algum tipo de poder de mercado? 

Visando responder esse questionamento central aplicaremos a teoria proposta 

pelo paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), em que o método tem como 

objetivo examinar como a estrutura de uma indústria se relaciona com o desempenho 

das firmas. Acredita-se que as firmas ao auferirem lucros superiores aos normais 

estariam praticando algum tipo de prática anticompetitiva que distorce ou elimina a 

concorrência. Então, ao se analisar o desempenho das firmas, seja por meio de sua 

lucratividade, retornos sobre os ativos ou pelas as vendas, podemos identificar se as 

mesmas possuem ou não algum tipo de poder de mercado. De forma geral, o Paradigma 

busca explicar e estimar os desempenhos da indústria como uma consequência da 

estrutura de mercado, assim, quanto menor o número de firmas, maior seu poder de 

mercado, logo, maiores serão os lucros. (LIPCZYNSKI & WILSON, 2004 e 

LIPCZYNSKI et al., 2006). 

Existem diversas maneiras de mensurarmos o poder de mercado das firmas e 

consequentemente seus desempenhos. Sabemos que mercados altamente concentrados 

são prejudiciais para a concorrência, uma vez que o preço deixa de ser determinado pelo 
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equilíbrio entre a oferta e demanda e passa a ser imposto pelas firmas dominantes. Nesse 

caso, os preços normalmente tornam-se mais elevados e consequentemente a quantidade 

produzida se reduz, trazendo então prejuízos para a sociedade e a redução do bem estar. 

 Assim, com a hipótese de que a necessidade por mudanças em todo o parque 

produtor de alimentos levou a concentração do setor de frigoríficos no Paraná nos 

últimos anos, o estudo tem como objetivo, identificar o comportamento da estrutura do 

mercado de frigoríficos de bovinos no estado do Paraná do Brasil e especificamente 

verificar o comportamento das firmas em relação à existência de poder de mercado. 

 A necessidade dessa pesquisa se sustenta pelo fato de que na literatura não existe 

um consenso sobre o grau de concentração dos frigoríficos, e caso ele de fato exista, 

torna-se necessário algum tipo de regulação, uma vez que práticas anticoncorrenciais 

prejudicam o bem estar na sociedade. Dessa forma, além da presente introdução, o 

artigo realiza uma revisão teórica e empírica sobre o Paradigma Estrutura-Conduta-

Desempenho (ECD) no item 1, o item 2 apresenta os métodos empregados para se 

mensurar os níveis de concentração do mercado em análise, a terceira parte contempla 

os resultados da pesquisa e por fim, a conclusão. 

 

 

1. REVISÃO TEÓRICA E EMPÍRICA 

Ao se analisar os comportamentos de poder de mercado das firmas duas abordagens 

tradicionais normalmente são utilizadas, uma é a do paradigma Estrutura – Conduta – 

Desempenho (ECD) e outra é a Nova Economia Institucional. A primeira tem como 

foco a análise sobre o desempenho das firmas e a segunda, a conduta. Conforme já 

especificado, a presente pesquisa terá como embasamento teórico o paradigma ECD. 

Os estudos sobre a estrutura de mercado conforme análise do paradigma ECD 

iniciou-se com Mason (1939), em meados da crise de 30, onde a economia figurava uma 

das maiores desacelerações econômicas já enfrentada. Desse modo, surgia a necessidade 

de teorias que pudessem explicar e, até mesmo, remediar os sintomas da recessão, sendo 

o paradigma uma delas. Assim, o trabalho de Mason (1939) buscou essa relação entre o 

mundo “externo” e os comportamentos das firmas, apontando a necessidade de se 

avaliar as relações entre as estruturas de mercado, as condutas das firmas e o 

desempenho econômico. 
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Mason (1939) passa a olhar o tamanho das firmas e suas formas de organização 

como influenciadores das condições e os elementos da estrutura de mercado. Desse 

modo, apontou que distintas estruturas de mercado poderiam explicar as diferenças nos 

preços, e diferentemente do que pensavam os economistas neoclássicos, os preços e as 

decisões de produção não mais seriam determinados pelo equilíbrio entre oferta e 

demanda, mas sim, pelas firmas que modificam o ambiente em que estão inseridas. 

Portanto, os problemas econômicos enfrentados seriam reflexos das distintas estruturas 

de mercado e das formas de organização das firmas, impactando nas diferenciações nos 

preços, produção e políticas de investimentos.  

Ao voltar-se para o estudo das grandes firmas, Mason (1939) identificou que 

suas formas de precificação se relacionavam ao estágio de desenvolvimento em que a 

indústria operava, pelo número de compradores, pelos canais de distribuição e por sua 

possibilidade em dominar o mercado. O autor conclui que uma série de problemas 

proviam de dois grandes grupos, um relacionado aos efeitos de políticas nos preços e 

das relações de distribuição dos recursos econômicos e outro aos efeitos das diferentes 

políticas de preços e da forma de emprego dos recursos econômicos.  

O trabalho de Bain (1956) insere a relação de barreiras à entrada na organização 

industrial. Em sua obra, questionou os estudos sobre conduta e desempenho da época, 

devido ao fato de apenas abordarem o papel do líder de preço na eliminação ou 

intensificação da concorrência e a relação preço e custo na indústria. Nesses tipos de 

análise, não era dada devida atenção às condições de entrada, ou seja, de como as 

indústrias utilizavam suas políticas de preços com o objetivo de impedir ou não a 

entrada de novas firmas. Assim, afirmou que negligenciar essa hipótese era inadequado, 

uma vez que se verificava a importância das condições de entrada de uma indústria 

como principal reguladora da conduta e do desempenho das atividades empresariais. 

Segundo o autor, as observações empíricas evidenciavam a importância das condições 

de entrada como determinante do comportamento do mercado, em especial, das 

indústrias oligopolizadas. Portanto, sua principal contribuição para a evolução dos 

estudos sobre a organização industrial foi apresentar a devida abordagem das condições 

de barreias à entrada. 

Collins & Preston (1969), inseridos nesses pensamentos sobre a importância em 

se estudar a estrutura, para assim, avaliar o desempenho e das evidências que estruturas 
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altamente concentrada e com elevadas barreiras à entrada teriam diferentes 

desempenhos, e logo, diferentes lucros; apontaram que seus estudos contemporâneos 

indicavam os lucros maiores nas indústrias com estruturas de mercado diferentes das 

especificadas pelos modelos de concorrência. 

Desse modo, os autores partiram da hipótese de que diferenças nos custos de 

produção estariam associadas às diferenças nas estruturas das indústrias, sendo essas 

indicadas pelos níveis de concentração. Portanto, baixos níveis indicam um elevado 

número de firmas similares e que ao menos poderiam implicar na ausência de barreiras 

substanciais à entrada e na presença de lucro econômico zero. Assim, realizaram um 

estudo objetivando encontrar algum tipo de relação entre as margens dos preços-custo e 

os níveis de concentração. Collins & Preston (1969) verificaram que os níveis de 

concentração foram particularmente significante para explicar as margens das quatro 

maiores firmas inseridas nas indústrias de bens de consumo, onde, essas apresentaram 

as maiores margens em relação as outras firmas. Os autores salientaram que, se grandes 

firmas pudessem apresentar vantagens nos processos de custos, os dados sobre as 

margens indicariam que tais vantagens implicariam em maiores lucros, ao invés de 

menores preços finais dos bens, e aos correspondentes aumentos na produção. 

Na concepção de Gremaud et al. (2003), uma obra que reuniu as principais 

contribuições sobre a organização industrial e sintetizou-as no paradigma Estrutura-

Conduta-Desempenho foi a de Scherer (1970), qual posteriormente foi reeditada por 

Scherer & Ross (1990).  

Para Scherer & Ross (1990), um bom desempenho industrial estaria centrado em 

quatro grandes objetivos e medi-los não era uma tarefa fácil, porém alguns indicadores 

poderiam ser considerados como avaliadores, sendo eles: a magnitude das margens de 

custos-preços, taxas de trocas de produtos por hora trabalhada e níveis de preços, 

tamanho das diferenças entre o custo unitário mínimo factível e o atual, e a variação do 

emprego no ciclo de negócios. Desse modo, torna-se possível verificar variáveis que 

influenciam o desempenho econômico e se construir teorias a respeito, e foi dessa 

maneira que Scherer & Ross (1990) introduziram o paradigma ECD. 

Segundo autores, o desempenho de indústrias em particular ou dos mercados 

dependem da conduta dos vendedores e compradores, sendo ela, políticas e práticas de 

precificação, cooperação entre firmas tácitas e não tácitas, linha de produto e estratégias 
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de publicidade, pesquisa e desenvolvimento, investimentos de melhora na produção, uso 

de patentes, entre outros. A conduta por sua vez, depende da estrutura relevante do 

mercado, caracterizada pelo número e a distribuição dos compradores e vendedores, o 

grau da diferenciação física ou subjetiva distinguindo a concorrência dos vendedores de 

produto, presença ou ausência de barreias à entrada de novas firmas, formato das curvas 

de custos e o grau em que as firmas são integradas verticalmente e a extensão da linha 

de diversificação dos produtos das firmas.  

 CONDIÇÕES BÁSICAS    
 OFERTA DEMANDA    
 Matéria-Prima Elasticidade Preços    

Tecnologia Substitutos 
 

 

 Valor/Peso Taxa de 
crescimento    

 
Durabilidade do 

Produto 
Características 

Cíclicas e Sazonais    

 Sindicalização Tipo de mercado    
 Atitudes de negócios Método de compra    
 

 

         
 ESTRUTURA DE MERCADO    
 Número de Compradores/Vendedores    
 Diferenciação de Produtos    
 Barreiras à Entrada     

Estruturas de Custos   
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 Integração Vertical   Taxas e Subsídios 

 Diversificação   
Regras comércio 

Internacional 

 
 

   Regulação 

 

 

  
Controles nos 

Preços 

 CONDUTA   Antitrust 

 Precificação   
Prestação de 
Informações 

 Estratégia de Produtos    
 Pesquisa e Desenvolvimento    
 Investimentos Estruturais    
 Estratégias Jurídicas    
 

 
 
     

 DESEMPENHO    
 Eficiência Alocativa e Produtiva    
 Progresso    
 Pleno Emprego     Equidade    

Figura 1: Paradigma Estrutura Conduta e Desempenho 
Fonte: Scherer & Ross (1990), elaboração da autora. 
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A estrutura de mercado, então, é afetada por uma variedade de condições básicas 

seja ela pelo dado da oferta ou demanda. Por exemplo, pelo lado da oferta, insumos 

essenciais, natureza relevante das tecnologias, durabilidade do produto, entre outros e 

pela demanda, produtos substitutos, variabilidade da demanda ao longo do tempo, 

métodos de barganhas por parte dos compradores, e assim por diante. Por fim, os 

autores apontaram a necessidade por políticas públicas controlando a estrutura de 

mercado e as condutas das empresas, que nesse caso podem ser anticompetitivas. No 

entanto, na literatura, muito se questiona essa presença do Estado e até que ponto sua 

intervenção é benéfica. Scherer & Ross (1990) sintetizaram o modelo ECD conforme 

Figura 1. 

Segundo Gremaud et al. (2003), as empresas desenvolvem estratégias com a 

finalidade de aumentar suas participações no mercado, apresentando impactos distintos 

sobre o desempenho, tais resultados podem ser benéficos, providos do aumento de 

pesquisas e desenvolvimento que elevam a eficiência e melhoram a qualidade do 

produto ou reduzem seus custos de produção. Porém, os reflexos podem ser negativos, 

como por exemplo, as estratégias de cartelização das empresas, quais têm como objetivo 

único de elevar preços. Os autores apontaram que, ao passo que Bain (1956) introduziu 

as ideias das barreiras à entrada, identificava-se o momento de maior aprofundamento 

do paradigma. Em síntese, ter-se-ia que elevadas barreiras à entrada abririam espaço 

para o exercício de monopólio, permitindo o comportamento de aumento nos preços e a 

inexistência de barreiras à entrada ou saída das firmas promoveria preços mais 

constantes com o objetivo principal de não atrair mais firmas ao mercado. Assim, o 

paradigma procura expor que ao passo que o mercado apresenta um comportamento de 

monopólio o desempenho da economia acaba se comprometendo e conforme se 

aproxima da concorrência perfeita, o seu desempenho tende a melhorar.  

Além dos estudos anteriormente citados, existe ainda uma vasta literatura sobre 

os elevados níveis de concentração ou aumento nas margens de preços como 

sinalizadores de poder de mercado, e consequentemente de ineficiência econômica. 

Uma delas é o trabalho de Weiss (1974) apud Churk & Ware (1999), em que o autor 

revisou 46 estudos publicados no início dos anos de 1970. Foram identificados 42 

trabalhos que apresentaram uma positiva relação entre a concentração, e poder de 
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mercado ou lucratividade, no entanto, o efeito das concentrações foi geralmente 

pequeno.  

Dessa forma pode-se concluir que os trabalhos baseados no paradigma ECD 

buscavam explicações sobre o desempenho dos mercados baseados na lucratividade das 

firmas, onde esse era afetado pelos níveis de concentração, produção em escala e 

barreiras à entrada. Lipczynski et al. (2006) apontaram que os dados sobre a 

lucratividade poderiam ser mensurados por meio das contas financeiras das empresas ou 

dados do mercado financeiro, mas, que nem sempre correspondem aos conceitos 

empregados pelos economistas marginalistas, ou seja, dos lucros normais e anormais. 

Dessa forma a maioria dos estudos baseados no paradigma ECD mensuraram esse 

desempenho por meio de três variáveis proxies da lucratividade. 

A primeira é o Q de Tobin, onde tal indicador de lucratividade está relacionado 

ao mercado financeiro e busca mensurar as cotações das firmas e o custo de reposição 

do capital. Dessa forma, também pode ser visto como um indicador de investimentos. 

Conforme Lipczynski et al. (2006), as vantagens em sua aplicação se justificam por sua 

forma factível de se saber todas informações sobre os lucros futuros, de ser possível 

incorporar o nível de risco, e pelo fato do valor das ações não sofrem taxações ou 

depreciações. Os autores destacaram como desvantagem desse indicador o fato do valor 

das ações estar disponível para apenas um número restrito de empresas, pelas variações 

nas cotações dependerem da esperança de lucros futuros e que o custo de reposição do 

capital também seria algo difícil de mensurar. 

Outro indicador é a margem de custo-preço e também conhecido por Índice de 

Lerner, que comentamos no estudo de Collins & Preston (1969). Nesse caso, a margem 

é calculada como base nas receitas totais e custos totais, buscando identificar a 

representatividade do lucro sobre as receitas, chegando a relação de que a Margem = 

  (P – Cme) / P. Para Lipczynski et al. (2006), se CMe (Custo médio) for constante, o 

valor de se produzir uma unidade a mais será exatamente o Cme de produção, logo, 

Cmg (Custo Marginal) = Cme.  Dessa forma chegamos que a Margem de preço se 

Iguala ao Índice de Lerner. Em concorrência perfeita, a margem deve ser nula enquanto 

que em algum tipo de poder de mercado ela deve ser positiva. Os autores ainda 

ressaltam que a margem não pode ser usada como proxy no caso de retornos não 

constante à escala, enviesando o Índice. 
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Por fim a terceira forma seria por meio da análise do Lucro Econômico ou pelas 

Taxas de Retorno dos Investimentos. Nesse caso o lucro econômico é aquele proposto 

pela escola clássica marginalista dado pela diferença entre as receitas e os custos de 

oportunidade de todos os insumos, portanto, no longo prazo, mercados competitivos 

apresentarão lucros econômicos nulos e nos monopólios valores elevados. As taxas de 

retornos sobre os investimentos seria o retorno sobre tal operação, desse modo, taxas 

positivas indicam que o retorno seria superior a alguma outra taxa competitiva (nesse 

caso, usa-se normalmente a taxa de poupança). Portanto, se uma firma que apresenta 

lucro econômico e taxas positivas sobre o retorno poderá exercer algum tipo de poder de 

mercado. (CHURK & WARE, 1999). 

Com essa revisão, buscamos compreender como os estudos baseados no 

paradigma ECD propõem a relação entre o poder de mercado e o desempenho para 

assim, empregá-la para o mercado de Frigoríficos no Paraná. A metodologia será 

exposta na próxima seção.  

 

 

2. METODOLOGIA 

Conforme apontado na Revisão Teórica e Empírica existe uma relação entre 

mercados mais concentrados, com poucas e grandes firmas, e poder de mercado. Para 

Churk & Ware (1999) existem dois indícios para uma relação positiva entre os mesmos. 

A primeira está relacionada ao fato de que um aumento no grau de concentração eleva a 

habilidade dos vendedores em eliminar a concorrência e coordenar seus 

comportamentos na determinação dos preços, além de facilitar o conluio. A segunda é 

justificada pela teoria do Oligopólio, em que chega-se a uma relação matematicamente 

positiva entre o índice de Lerner e o índice de concentração Herfindahl-Hirschman.   

Segundo Lipczynski & Wilson (2004) as medidas de concentração propõem um 

resumo sobre as informações totais dos tamanhos das firmas e seus números, com foco 

em sua distribuição e tamanho. Para os autores o uso dessas medidas serve para definir 

a estrutura da indústria. A intensidade que as indústrias são concentradas também 

informa as inter-relações entre a estrutura de uma indústria com seus comportamentos e 

por fim, o desempenho de cada firma de uma indústria. 
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Portanto, visando identificar o comportamento da estrutura do mercado de 

frigoríficos de bovinos no Paraná, para assim verificar o comportamento das firmas em 

relação à existência de poder de mercado, que o levará a um desempenho com 

lucratividade e distante dos comportamentos de concorrência perfeita, a presente 

pesquisa realizará o cálculo dos dois índices de concentração mais utilizados nos 

estudos sobre a Organização Industrial, a Razão de Concentração (Concentration Ratio 

– CR) e o índice Herfindahl-Hirschman. 

 

 

2.1. Razão de Concentração – CR  

A Razão de Concentração CR mede o tamanho das principais firmas de uma 

indústria, proporcionalmente ao tamanho total da indústria. (LIPCZYNSKI & 

WILSON, 2004). Normalmente, utilizam-se os números das concentrações das quatro 

maiores firmas e das oito.  

Conforme Churk & Ware (1999), ao se ordenar o Market Share (s) de cada firma de 

uma indústria de ordem crescente, sendo 1 a primeira com o maior valor, seguida por 2 

a de segundo maior valor e assim sucessivamente, verifica-se que, s1>s2>s3>....>sn. 

Desse modo, ao considerar k o número de firmas com os maiores Market Shares e 

realizarmos sua somatória teremos o seguinte índice: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘 = ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1                                                             (1) 

 Conforme, Lipczynski & Wilson (2004) o tamanho da firma é mensurado pelo 

número de empregados, volume de vendas ou pelo total de ativos. Vale destacar que, 

para os autores, essa medida propicia informações sobre as características das firmas, 

com foco somente nas maiores. No entanto, não levam em conta as firmas 

remanescentes.  

 

 

2.2. Herfindahl-Hirschman – HH 

O índice Herfindahl-Hirschman (HH) é aplicado para toda a distribuição do 

tamanho das firmas, em que se realiza um sistema de pesos para calcular a importância 

relativa. (LIPCZYNSKI & WILSON, 2004). Seu valor é calculado pela soma dos 

market shares (s) ao quadrado de todas as firmas (N) de uma indústria: 
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𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1                                                          (2) 

Os autores Churk & Ware (1999) indicaram que o valor do índice varia entre os 

limites de 0 (concorrência perfeita) a 1 (monopólio). Portanto, quanto mais próximo de 

um, mais concentrado será o mercado. Segundo Lipczynski & Wilson (2004), outra 

forma de análise do indicador seria avaliar seu valor inverso, ou seja, 1 𝐻𝐻𝐻𝐻⁄ .  Esse 

resultado nos indica o número de firmas com o mesmo tamanho que geraram o valor do 

índice. 

 

2.3 Fonte e Natureza dos Dados 

A seleção das variáveis para o cálculo dos índices de concentração teve 

embasamento no estudo de Lipczynski & Wilson (2004) onde os autores apontaram 

que, o tamanho da firma poderia ser mensurado pelo número de empregados, volume de 

vendas ou pelo total de ativos. 

Dessa forma, a base de dados constitui-se em 2 variáveis: a primeira, 

representando os totais de venda dos frigoríficos, nesse caso, o número de cabeças 

abatidas por estabelecimentos com credenciamentos federais, disponibilizado pelo 

Sindicato das Indústrias de Carnes do Paraná e contabilizado pelo SFA/PR – Mapa. 

Vale destacar que o período de abrangência da série é apenas para o ano de 2014. A 

segunda variável é o número total de empregados que cada estabelecimento com 

credenciamentos federais apresentaram entre os anos de 2008 a 2013, tais valores foram 

coletados nas bases de dados da RAIS/MTE. 

A escolha por se analisar somente abatedouros com inspeções federais se 

justifica pelo fato de que possivelmente foram esses frigoríficos que passaram por 

algum tipo de transformação para assim atenderem esse novo padrão de demanda e que 

consequentemente seriam mais oligopolizados.   

 

 

3. RESULTADOS 

Segundo Silva & Batalha (2000) as unidades industriais de abate sofreram uma 

mudança em suas localizações nas últimas décadas, em que tais mudanças alteraram a 

concentração das empresas ao longo do território brasileiro. Para os autores em meados 

dos anos 70 aproximadamente 70% das unidades se localizavam nas regiões Sul e 
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Sudeste, no entanto, os avanços da agricultura e dos perímetros urbanos acabaram 

valorizando terras que tradicionalmente eram utilizadas para a criação de animais. Desse 

modo, a partir dos novos rumos expansionistas a pecuária de corte passou a se instalar 

na região Centro Oeste. 

Desse modo, no ano de 2014 segundo dados do IBGE o Estado com o maior número 

de cabeças abatidas foi o Mato Grosso (19% do total brasileiro), seguido pelo Mato 

Grosso do Sul (15%), São Paulo e Goiás (ambos 12%). São Paulo ainda figura um dos 

maiores centros de abate, onde parte de suas terras de criação de animais não fora 

ocupado. Além disso, Silva & Batalha (2000) apontaram que unidades remanescentes 

do Sudeste passaram a captar animais a um raio que era de 50 km para 300 km e sendo 

necessário, em muitos casos, cruzar fronteiras estaduais para obterem animais. O Estado 

do Paraná é o nono maior abatedor de carne bovina brasileiro, totalizando 1.012.580 

abates no ano de 2014, representando 4% dos aproximados 25 milhões de cabeças 

abatidas em todo o país.  

 O sistema agroindustrial da carne bovina brasileira se divide em dois sistemas 

diferentes. O primeiro constitui a parcela mais avançada e mais competitiva1 da cadeia 

sendo constituído por pecuaristas tecnificados, pelo o uso de técnicas de produção 

animal mais avançadas e por frigoríficos modernos e bem equipados. Nesse tipo de 

sistema, a produção é escoada através de pontos de venda adaptados aos padrões de 

consumo de consumidores mais exigentes. (SILVA & BATALHA, 2000). 

 Segundo Silva & Batalha (2000), no segundo sistema fazem parte pecuaristas 

menos intensivos no uso de tecnologia, pequenos abatedouros/frigoríficos com 

condições de higiene comprometidas e até mesmo os abatedouros clandestinos. Esses 

produtos normalmente são ecoados via açougues e feiras livres e em péssimas condições 

de armazenamento, transporte e exposição. No entanto, os autores ressaltam que em 

algumas regiões os açougues apresentam características do sistema anterior.  

A presente pesquisa apresenta como foco apenas os frigoríficos que se encaixam 

no primeiro sistema. Portanto, uma vez especificado o tipo de mercado em que os 

estabelecimentos em análise estão inseridos, nos cabe de fato analisar sua estrutura de 

mercado. Desse modo, primeiramente, foram calculados os Market Shares com base no 

abate de bovinos em 2014 dos 18 estabelecimentos com  inspeção federal do Estado do 

                                                           
1 A palavra apresenta o sentido de eficiência produtiva. 
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Paraná e posteriormente eles foram cruzados com os números de estabelecimentos 

pecuários em todo o Estado no ano de 2013. 

O objetivo desse cruzamento foi verificar se os grandes frigoríficos estariam 

inseridos em regiões de elevada criação de bovinos. Os resultados são apresentados no 

Mapa 1. 

 

 
Mapa 1 – Relação entre o número de estabelecimentos produtores de bovinos e o 

Market Share dos frigoríficos. 
Fonte: RAIS/MTE (2013) e SINDICARNE (2014). Elaboração própria. 

 

 O Mapa 1 nos indica que os frigoríficos estão inseridos em regiões com elevado 

número de criadores de bovinos. Além disso, também foi possível verificar que os mais 

altos valores de Market Share estão localizados em regiões de elevadas densidades de 

criação. Esse resultado confirma que o volume de abate ainda está ligado com a 

disponibilidade de animais e sua captação em regiões mais distantes estaria relacionada 

a uma maior necessidade do mercado consumidor, como é o caso da região 

metropolitana de Curitiba (capital do Estado do Paraná) que apresenta um grande 

Market Share e baixa capacidade de oferta de bovinos, onde os frigoríficos locais devem 

buscar tais insumos em outras regiões para abastecerem seu mercado interno. 
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  Buscou-se também relacionar os mesmos valores dos Market Shares com o 

preço da arroba do boi gordo pago aos produtores em julho de 2015. Optou-se por 

apenas considerar o preço do boi, por ser o mais comercializado dentre vacas, novilhas e 

vitelos. Os resultados estão expostos no Mapa 2. 

 

 
Mapa 2 – Relações entre os preços pagos ao produtor e o Market Share dos 

frigoríficos 
Fonte: DERAL/DEB/SEAB/PR (2015) e SINDICARNE (2014). Elaboração Própria. 

 

 O Mapa 2 nos indica que nas regiões onde os frigoríficos apresentam os maiores 

Market Shares eles estariam dispostos a pagar por um preço mais elevado pela arroba, 

com exceção da região de Jacarezinho, onde o abate é alto e o preço pago ao produtor é 

o mais baixo. Portanto, nesse caso, podemos supor que os grandes frigoríficos não 

teriam poder suficiente de impor preços aos produtores localizados em sua região, uma 

vez que a oferta de bovino é comprometida pela presença de lavoras. A atratividade no 

cultivo de grãos pode ter comprometido a oferta de rebanho no Estado, uma vez que 

áreas destinadas para a cria e recria deram lugar aos plantios principalmente de soja e 

milho. 
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 Por fim, cabe então verificar se os frigoríficos teriam algum tipo de poder de 

mercado, em que os mesmos seriam capazes de determinar seus preços conforme proposto 

pelas concorrências oligopolistas e de monopólio. Os resultados sobre o possível poder de 

mercado por parte dos frigoríficos indicados pelo índice de Razão de Concentração e o 

Herfindahl-Hirschman estão expostos na Tabela 1. Vale destacar que para os cálculos dos 

Market Shares utilizou-se apenas os valores de abates para o ano de 2014.  

 

Tabela 1 – Razão de Concentração (CR) e índice Herfindahl-Hirschman (HH) com 

base nos dados de vendas totais e número de empregados 

Firmas Abates Market Share Market Share 2 

1 225049 0,2067859 0,0427604 

2 121372 0,1115224 0,0124373 

3 106583 0,0979336 0,0095910 

4 86208 0,0792121 0,0062746 

5 83234 0,0764794 0,0058491 

6 74511 0,0684643 0,0046874 

7 65921 0,0605714 0,0036689 

8 63004 0,0578911 0,0033514 

9 61442 0,0564559 0,0031873 

10 50773 0,0466527 0,0021765 

11 32894 0,0302246 0,0009135 

12 32500 0,0298626 0,0008918 

13 24954 0,0229285 0,0005257 

--14 24680 0,0226767 0,0005142 

15 14906 0,0136964 0,0001876 

16 10039 0,0092243 0,0000851 

17 5175 0,0047550 0,0000226 

18 5075 0,0046632 0,0000217 

TOTAL 0 100 100 

CR4 50% CR8 76% 

HH 0,0971 1/HH 10,29 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 
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Conforme exposto pela Tabela 1 a Razão de Concentração indicou que 50% do 

mercado de frigoríficos está concentrado entre as quarto maiores firmas do Paraná e que 

76% entre as oito maiores. Esse resultado nos previamente indica que o mercado de 

frigoríficos no Estado seria de um oligopólio, uma vez que apenas 18 firmas participam 

do mesmo, e moderadamente concentrado conforme apontou Lipczynski & Wilson 

(2004). O índice HH nos indica uma concentração ainda menor ao reportar um valor 

mais próximo de 0 do que 1. Portanto, resultados próximos de zero apontam que a 

concentração é mais baixa e o mercado se comporta mais próximo da concorrência. 

Além disso, o inverso do índice indicou que das 18 firmas dessa indústria, 

aproximadamente 10 seriam de mesmo tamanho e poderiam geram o índice de HH, ou 

seja, não existe uma empresa líder capaz de comandar esse mercado. 

 Como os dados de abate foram apenas disponibilizados para o ano de 2014, 

buscou-se então outra fonte para realizar a evolução desses índices, nesse caso, a 

variável de escolha foi o número de empregado por cada unidade em análise. Mesmo 

sabendo que o nível tecnológico dessas firmas seriam próximos, uma vez que essa 

estariam inseridas no primeiro sistema de produção, conforme especificado por Silva e 

Batalha (2000), esses dados foram utilizados com cautela.  

 

 
Gráfico 1 – Evolução do índice Herfindahl-Hirschman para os anos de 2008 a 2013 

com base nos dados de números de empregados 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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Primeiramente, buscou-se uma comparação entre os resultados reportados e 

assim foi possível verificar apenas relação entre os índices HH, pois os resultados da 

Razão de Concentração indicaram um oligopólio altamente concentrado, e pela análise 

dos Market Shares acredita-se que esse não seria o caso. Portanto, realizou-se os 

cálculos do índice HH para os anos de 2008 a 2013, expostos no Gráfico 1.  

 Por fim, por meio da análise do índice HH verificou-se que os valores foram 

mais próximos de zero, indicando que as firmas da indústria de frigoríficos do Paraná 

teriam baixo poder de mercado2 e que tal comportamento se sustentou pelos últimos 5 

anos da análise.  

 

 

CONCLUSÃO 

 Ao questionarmos se os frigoríficos capacitados a atenderem o novo padrão de 

demanda por alimentos estariam exercendo algum tipo de poder de mercado, uma vez 

que mudanças nos parques de produção dos alimentos poderia levar uma maior 

concentração do setor, objetivou-se com esse trabalho identificar o comportamento da 

estrutura de mercado, ou seja, se o mesmo seria concentrado ou não e especificamente 

verificar algum tipo de poder de mercado que beneficiasse o desempenho das firmas 

distanciando-as de um cenário de concorrência perfeita. 

 A revisão da literatura sobre o paradigma ECD nos levou a concluir que baixos 

níveis de concentração indicam um elevado número de firmas similares e que ao menos 

poderiam implicar na ausência de barreiras substanciais à entrada e na presença de lucro 

econômico zero. Assim, o paradigma procura expor que ao passo que o mercado 

apresenta um comportamento de monopólio o desempenho da economia acaba se 

comprometendo e conforme se aproxima da concorrência perfeita, o seu desempenho 

tende a melhorar. 

 Os resultados da pesquisa primeiramente nos mostrou o comportamento dos 

frigoríficos frente aos seus fornecedores de animais, assim foi possível verificar que os 

frigoríficos estão inseridos em regiões com elevado número de estabelecimentos 

pecuários e que os altos valores de Market Share estão localizados em regiões de 

                                                           
2 Como referência, pois refere-se a outro contexto, tem-se que o Horizontal Merger Guidelines (2010) 
aponta que indústrias com HH < 1500 (que na escala utilizada no presente trabalho corresponde a HH < 
0,15) são consideradas não concentradas) 
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elevadas densidades de criação. Também foi possível constar que nas regiões onde os 

frigoríficos apresentam os maiores Market Shares os mesmos estariam dispostos a 

pagarem por um preço mais elevado pela arroba. 

 Portanto, ao olharmos a oferta dessas firmas que por sua vez influencia a 

estrutura, verificamos que principal insumo de produção (animais para abate) dos 

frigoríficos pode comprometer seu desempenho nesse mercado. Pois, nem sempre os 

estabelecimentos estão inseridos em grandes regiões produtoras de rebanhos e como 

visto anteriormente, caso o contrário ocorra, as firmas acabam pagando um preço mais 

elevado pelas cabeças de sua região. Desse modo, a lucratividade e consequentemente o 

desempenho da firma diminui.  

 A análise da Razão de Concentração indicou que 50% do mercado de frigorífico 

está concentrado entre as quarto maiores firmas do Paraná e que 76% entre as oito 

maiores, apontando que o mercado seria de um monopólio de moderada concentração. 

O índice HH nos reportou uma concentração ainda menor ao  informar um valor mais 

próximo de 0 do que de 1. Além disso, foi possível verificar que indústria de frigoríficos 

do Paraná teria um baixo potencial de poder de mercado e que tal comportamento se 

sustentou pelos últimos 5 anos.  

 Assim concluímos que os frigoríficos podem apresentar quedas em sua 

lucratividade devido ao comportamento do seu principal insumo de produção e que 

pelos cálculos dos índices de concentração não existem firmas suficientemente grandes 

que possam exercer poder de mercado. Por outro lado, pesquisas futuras poderiam 

aprofundar tais estudos com metodologias complementares. 
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O COMÉRCIO INTERNACIONAL DA COMMODITY AÇÚCAR 
NO SÉCULO XXI: PRINCIPAIS ASPECTOS POLÍTICOS 

 

MAZZUCHETTI, Roselis N., UNESPAR-CM, Brazil 
SCHNEIDER, Mirian beatriz, UNIOESTE-Toledo, Brazil  

 
 
RESUMO 
O objetivo deste artigo é apresentar os aspectos políticos do comércio mundial do 
açúcar baseando-se em fontes secundárias e relativo aos acontecimentos posteriores ao 
ano 2000. As políticas açucareiras são antigas, caracterizadas por intervenções 
governamentais, que envolvem a prática de subsídios aos produtores internos, aplicação 
de barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias, além de estabelecimento de cotas para 
o produto estrangeiro. Alguns acordos comerciais foram estabelecidos entre países, no 
sentido de facilitar o comércio do açúcar, mas os avanços são tímidos. As discussões 
são amplas e as rodadas de negociação intermediada pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC) parecem estagnadas em razão das políticas internas dos países que 
colocam fortes barreiras tarifárias, com o estabelecimento de quotas e prática de 
subsídios à produção interna. Observou-se que os acordos bilaterais são fortes, estão 
calcados às questões políticas e as barreiras comerciais não tarifárias constituem uma 
nova forma de protecionismo dificultando as transações do comércio internacional do 
açúcar. À despeito disso, embora as intervenções governamentais tenham refletido 
diretamente na produção e o consumo do açúcar ter evoluído muito no início deste 
século, os preços aumentaram decorrentes da variação dos estoques mundiais mas não 
influenciaram diretamente na dinâmica politica deste comércio. 

 
Palavras-chave: Agronegócio; Açúcar; Comercio Internacional. 

 
 

ABSTRACT 
The goal of this paper is to present the political aspects of world sugar trade based on 
secondary sources and on the events after the year 2000. Sugar policies are old, 
characterized by government intervention, involving the practice of subsidies to 
domestic producers, application of trade barriers, tariff and non-tariff as well as 
establishment of quotas for foreign products. Some trade agreements have been 
established between countries to facilitate sugar trading but advances are shy. 
Discussions are wide and rounds of negotiation brokered by the World Trade 
Organization (WTO) seem stagnant due to the internal policies of countries posing 
strong tariff barriers, with the establishment of quotas and practice of subsidies to 
domestic production. It was observed that bilateral agreements are strong, they are 
trampled to policy issues and non-tariff trade barriers are a new form of protectionism 
hindering the transactions of the international sugar trade. Despite this, although 
government interventions have reflected directly in the production and the consumption 
of sugar have evolved a lot early in this century, prices rose arising from changes in 
world stocks but did not influence directly the politics dynamics of this trade. 

 

Keywords: Agribusiness; sugar; International Trade. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O açúcar é um produto básico para o consumo humano, pois além das famílias, 

a indústria considera essencial esse item em suas composições. Seu comércio é mundial, 

sofrendo interferência tanto da produção de sua matéria-prima, quanto dos interesses 

políticos dos diversos países envolvido nessa cadeia de produção, comércio e consumo.  

Tais interferências estão atreladas à importância de um país em manter a 

balança comercial favorável e a manutenção da empregabilidade em alguns setores 

produtivos, neste caso, do setor agrícola, o que impulsiona a adoção de medidas 

protecionistas por parte de alguns países.  

Por se tratar de um setor primário, que envolve questões de segurança 

alimentar, países buscam a autossuficiência no setor agrícola o que favorece e fortalece 

a existência de fortes lobbies, os quais impulsionam as intervenções dos governos no 

setor. 

Na busca de maior transparência às políticas comerciais e com o objetivo de 

administrar e impor regras ao comércio exterior dos países membros a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), antigo Acordo Geral de Tarifas e de Comércio (GATT) 

tem agilizado as conciliações entre países que discutem as intervenções governamentais, 

por via diplomática. No entanto, as controvérsias no setor agrícola e principalmente para 

as questões da commodity açúcar tem sido polêmicas e com tímido avanço.  

Neste contexto e, para melhor entendimento dos aspectos políticos do setor 

açucareiro no mundo, decidiu-se por desenvolver este estudo, cujo objetivo geral foi 

versar sobre o protecionismo, negociações, preços e barreiras que afetam comércio 

internacional de açúcar. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Neste estudo utiliza-se a pesquisa exploratória que busca familiarizar e elevar o 

conhecimento e a compreensão do problema da pesquisa em perspectiva que é entender 

a dinâmica da commodity açúcar no mundo no período analisado.  
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Na opinião de Köche (1999), na pesquisa exploratória trabalha-se com o 

levantamento da presença das variáveis e da sua característica quantitativa ou 

qualitativa, tendo como objetivo fundamental descrevê-las ou caracterizá-las. O método 

qualitativo está presente em informações colhidas até mesmo em estudos quantitativos, 

já que não perde o caráter qualitativo, mesmo quando transformados em dados 

quantificáveis, já que ocorre a “tentativa de assegurar a exatidão no plano dos 

resultados”. (RICHARDSON, 1999)  

O estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica, por meio de fontes secundárias 

como livros, revistas, artigos, monografias, teses, dissertações, mídia eletrônica e 

principalmente sites da Organização Mundial do Comércio (OMC), U>S. Departament 

of Agriculture (USDA) e International Trade Statistic Database (UN COMTRADE) 

cujos conteúdos são atualizados constantemente e o conteúdo é altamente confiável. 

O corte transversal da pesquisa é o século XXI uma vez que pretende-se mostrar 

a atualidade e delimitar o conteúdo, embora saibamos da importância dos reflexos do 

passado para o posicionamento atual da commodity daí alguns apontamentos acerca de 

politicas adotadas em outras épocas. 

O assunto tratado é amplo, por isso delimitou-se em pautar os principais 

aspectos de comercialização, os impactos dos acordos comerciais, além dos principais 

aspectos em relação ao preço, tarifas e barreiras protecionistas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL E OS IMPACTOS SOB 

A COMMODITY AÇÚCAR 

 

O açúcar é um dos produtos mais protegidos do mundo. Não existe forma 

padrão de comportamento protecionista, mas ele pode assumir diversos aspectos, 

destacando-se o controle nas importações por meio de cotas e tarifas até subsídios à 

produção e à exportação (VIEIRA, 2010).  

Países recorrem à prática de proteção contingente à indústria nacional por 
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práticas comerciais consideradas “injustas” resultantes de subsídios à exportação ou de 

dumping (prática de comércio de produtos a preços abaixo do custo de produção, com o 

objetivo de eliminar a concorrência e conquistar uma fatia maior de mercado). Tarifas 

são adotadas buscando elevar o preço do produto para um nível competitivo com os 

preços praticados pela indústria local. 

O protecionismo é considerado uma prática de comércio desleal e é combatida 

pela OMC, organismo regulador do setor, cujas negociações para tratar o 

comportamento protecionista dos países são realizadas por meio de acordos.  

Destaca-se que as negociações agrícolas constituem-se em uma forma de se 

reformar o comércio agrícola, ao mesmo tempo em que trata de um tema que envolve 

questões relativas às barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, subsídios internos, 

competitividade e biotecnologia. As posições defendidas pelos países em relação ao 

tema geram muita polêmica, sendo difícil chegar a um consenso. 

Os acordos agrícolas têm como finalidade promover uma modificação no 

comércio agrícola internacional de maneira que países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tenham condições de troca. Esses acordos preveem negociação de 

compromissos sobre auxílio interno, proteção do mercado nacional e combate às 

práticas danosas ao comércio internacional. Tais medidas conferem maior transparência 

às ações haja vista que as regras e restrições são conhecidas pelos atores do mercado. 

Segundo Vieira (2010, p. 3), o “Acordo sobre a Agricultura é alicerçado em três pilares: 

regulação do acesso aos mercados; diminuição dos subsídios à exportação e redução dos 

apoios internos”. 

Os interesses envolvidos nesses Acordos são distintos e envolvem além dos 

fatores citados, as medidas não tarifárias que apresentam um caráter subjetivo. Vieira 

(2010, p. 3) ainda destaca que 
Além dos três aspectos regulatórios essenciais, o Acordo sobre a Agricultura 
envolve outros temas, como medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras 
técnicas ao comércio, que também está relacionado com o acordo de 
subsídios e medidas compensatórias. 
 

Os Acordos sobre agricultura quase nunca estiveram presentes nas rodadas de 

negociações entre países. A rodada do Uruguai foi a primeira a tratar sobre questões 

envolvendo a agricultura, trazendo inovações como a liberalização dos produtos 

agrícolas. No entanto, a estrutura do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 

conhecida como Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, não permitia uma discussão 
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sobre o protecionismo da commodity açúcar, pois agia por meio de consultas entre as 

partes, com o propósito de consenso, que acabava por dificultar a negociação, pois uma 

parte não satisfeita com a decisão a ser adotada poderia bloquear todo o processo. Com 

a criação da OMC o protecionismo é discutido buscando-se a sua redução. 

A rodada Doha tenta liberalizar o comércio mundial. Nesse sentido, os 

representantes dos países-membros da OMC decidiram, durante a 4ª Conferência 

Ministerial da organização, realizada na cidade de Doha (Qatar), em 2001, lançar uma 

nova rodada de negociações para a liberalização do comércio mundial. Esta nova 

rodada, denominada Agenda de Doha para o Desenvolvimento, objetivava voltar-se 

para a implementação dos Acordos alcançados na rodada do Uruguai, reduzidos assim 

os desequilíbrios resultantes desta rodada, que englobava a abertura de mercados 

agrícolas. A intenção dos países era tornar as regras mais livres para os países em 

desenvolvimento. Assim, a Declaração comprometia os membros a melhorarem o 

acesso a seus mercados, reduzirem os subsídios à exportação, além de diminuir o apoio 

doméstico que acaba sabotando o comércio agrícola. 

O maior impasse nessa rodada de negociações tem sido os efeitos que podem 

sobrevir a partir da adoção de uma política liberalizante. Destaca-se que os EUA e UE, 

cuja postura pauta-se no neoliberalismo, quando se trata de suas economias, revelam-se 

interventores e adeptos de medidas protecionistas que vão de encontro ao ideal proposto 

pela OMC. Por sua vez, esta postura compromete a estabilidade dos países em 

desenvolvimento que perdem em competitividade frente à adoção de políticas 

perniciosas ao comércio internacional.  

Ainda não existe um consenso entre os países, haja vista que os países em 

desenvolvimento esperam que os países desenvolvidos como a União Europeia e os 

Estados Unidos diminuam os subsídios sobre os produtos agrícolas estrangeiros; por sua 

vez os países desenvolvidos querem, em contrapartida, a abertura aos produtos 

manufaturados europeus e americanos.  

A diminuição dos subsídios afetaria a dinâmica do comércio de commodity 

açúcar que hoje é dinamizada pelos acordos e tratados entre dois ou mais países. Um 

exemplo de acordo bilateral para comércio de açúcar no mundo foi estabelecido pelo 

Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (NAFTA), que permite ao México 

exportar seu excesso de açúcar para os EUA. Em 2009, foram exportadas 700 mil 
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toneladas de açúcar para os EUA, e em 2010 esse volume subiu para 900 mil toneladas 

de açúcar (TAYLOR; KOO, 2011). 

Há, também, o Tratado de Livre Comércio entre EUA, América Central e 

República Dominicana, comumente referido pela sigla CAFTA-RD (em inglês, Central 

American Free Trade Agreement and Dominican Republic). É um tratado que criou 

uma zona de livre comércio buscando reduzir e eliminar taxas alfandegárias entre os 

países membros (Costa Rica; El Salvador; Estados Unidos; Guatemala; Honduras; 

Nicarágua e República Dominicana). Atualmente fornece açúcar para os EUA, num 

total de 107 mil toneladas, com aumentos adicionais de 3.000 toneladas por ano 

(TAYLOR; KOO, 2011). 

Um último exemplo é o acordo do Protocolo do Açúcar do Acordo de Tomé, 

estabelecido pela UE, para importar açúcar de suas ex-colônias, com destaque para 

Maurício, Fiji, Guiana, Jamaica e Suazilândia, pertencentes à África, Caribe e Pacífico 

(COSTA, 2004).  

 

ASPECTOS DA POLÍTICA DO MERCADO DO AÇÚCAR 

 

Ramos (2007) afirma que as políticas açucareiras encontram-se entre as mais 

antigas políticas setoriais implementadas pelas nações desenvolvidas devido à 

importância desse produto para o consumo humano, já que está envolvido em um 

complexo de atividades urbanas e rurais. Uma política agrícola comum é caracterizada 

por um conjunto de normas e mecanismos que regulam a produção, as trocas e o 

processamento dos produtos agrícolas.  

Para Costa (2004), invariavelmente, as políticas açucareiras são caracterizadas 

por intervenções governamentais, e estas teriam como objetivos: a) promover a 

melhoria da renda para os produtores domésticos; b) aumentar a eficiência técnica; e c) 

estabilizar o mercado em termos de oferta para os consumidores, e preços para 

consumidores e produtores. Indiretamente, essas políticas afetam a atratividade do 

açúcar comparado a outros adoçantes usados em bebidas e em alimentos processados.  

Tem sido uma tarefa árdua o combate ao intervencionismo governamental na 

indústria açucareira, que tem assumido enormes proporções, especialmente pelo 

impacto que eles podem representar na balança de exportações dos países. Assim, 
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muitas nações têm investido para serem autossuficientes em açúcar, com a finalidade de 

diminuir importações, promover atividades agrícolas capazes de proporcionar grande 

absorção de mão de obra nas regiões em desenvolvimento ou proporcionar alternativas 

econômicas à agricultura altamente diversificada em áreas desenvolvidas (VIEIRA, 

2010).  

Para Espírito Santo (2001), os países-membros ricos da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE concedem subsídios para a 

produção do açúcar e suas barreiras à importação chegam a ser proibitivas. Tudo isso é 

gerado pela diferença de custo de produção, já que alguns países, como o Brasil, 

conseguem ser eficientes na produção do açúcar de cana, aliado a baixos custos, o que 

não ocorre nos demais países produtores. Dessa forma, algumas nações, se não 

oferecerem subsídios aos produtores, não terão chances no mercado.  

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a ideia de que países 

desenvolvidos devem ampliar o acesso a seus mercados para produtos de países em 

desenvolvimento começa a ganhar aceitação. O Banco Mundial em seu relatório 

"Perspectivas Econômicas Globais e os Países em Desenvolvimento" ressalta um 

importante ponto: 
As grandes barreiras tarifárias impostas pelos países industriais às 
importações de produtos da agricultura e alimentos processados, 
somadas aos subsídios a sua produção agrícola, têm contribuído para o 
declínio da participação dos países em desenvolvimento no comércio 
mundial nesses produtos. Essas distorções do comércio afetaram de 
modo particularmente intenso os países mais pobres, porque um 
conjunto de outras fragilidades em suas instituições e políticas 
domésticas inibe a diversificação de sua produção para atender aos 
setores menos protegidos (BRASIL, 2013b, p. 02). 

 

O atual processo de abertura de mercado é assimétrico: enquanto os países em 

desenvolvimento abriram seus mercados (sempre com algum custo), integrando-se à 

economia mundial, os países desenvolvidos implementaram medidas protecionistas 

crescentes em sofisticação, dificultando o acesso dos produtos agrícolas e industriais de 

países como o Brasil (BRASIL, 2013b). 

 

PREÇOS, TARIFAS E BARREIRAS PROTECIONISTAS DO AÇÚCAR 

 

Por tratar-se de uma commodity, de acordo com Levi (2009), os produtores de 
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açúcar estão vulneráveis às oscilações de preço do mercado, já que o valor pago 

dependerá fundamentalmente das variações internacionais.  

O Gráfico 1 mostra a evolução no preço (em dólar) do açúcar nos últimos anos, 

considerando-se o preço médio mundial. Observa-se no Gráfico que houve uma 

expressiva evolução do preço do açúcar no mundo nos últimos anos, aumentando em 

114,6% o valor entre os anos de 2000 e 2013. 

 

Gráfico 1 - Evolução do preço médio do açúcar no mundo, entre 2000 e 2013 

 

 
Fonte: BRASIL, 2014a.  

Uma das explicações para estas variações pode ser encontrada em Taylor e 

Koo (2011), que asseveram que essas variações de preço são decorrentes diretamente 

das variações dos estoques mundiais. Por exemplo, a alta ocorrida entre 2005 e 2006 

pode ser explicada pelo fato de o Brasil ter dedicado mais cana para a produção de 

etanol do que para o açúcar, interferindo na oferta mundial do produto. No entanto, a 

queda dos preços do açúcar em 2012 e 2013 está atrelada à oferta que tem sido bastante 

elevada. 

Procurando entender este contexto, alguns aspectos de produção e consumo do 

açúcar devem ser considerados. 

A produção mundial de açúcar em 2012/2013 foi de cerca de 184 milhões de 

toneladas, segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO) ou Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2014a). Em 1989/1990 a 
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produção mundial era de 109 milhões de toneladas. O Brasil, que sempre figurou entre 

os maiores produtores de açúcar do mundo, passou a ocupar o primeiro lugar do ranking 

em 1997/1998, tomando o lugar da Índia (SILVEIRA; BURNQUIST, 2004). 

Atualmente, os 10 países com maior produção de açúcar representam 76,5% da 

produção mundial. Mais significativo ainda é quando são estratificados os cinco 

principais produtores, sendo eles Brasil, Índia, UE, China e Tailândia, observando-se 

que os mesmos respondem por 60,4% da produção mundial de açúcar. 

Em relação ao consumo, em 1920 era consumia aproximadamente oito milhões 

de toneladas de açúcar no mundo, o correspondente a 5,0 kg do produto por pessoa. No 

início do século XXI o consumo mundial já era de 133 milhões de toneladas, sendo o 

consumo per capita de 22,2kg. Em 2011, com uma população de sete bilhões de 

habitantes no planeta, o consumo de açúcar estava em 163 milhões de toneladas e o 

consumo per capita subiu para a média de 23,2 kg, sendo que o menor nível de 

consumo per capita está localizado em Bangladesh (8 kg/pessoa) e o maior está em 

Israel com 66 kg por pessoa (USDA, 2013).  

Para Levi (2009), o aumento do consumo reflete diretamente no crescimento da 

população ao longo dos anos, juntamente com um incremento da renda per capita, que 

permite maior consumo, tanto do próprio açúcar quanto dos produtos industrializados 

que o utilizam em sua composição. O autor estima que cerca de 45% de todo o consumo 

seja industrial, enquanto 55% seja de consumo direto.  

Os cinco maiores consumidores de açúcar do mundo são, respectivamente, 

Índia, UE, China, Brasil e EUA, que juntos respondem por aproximadamente 49,3% do 

consumo mundial do produto. Coincidentemente, os maiores consumidores também são 

os maiores produtores mundiais.  

Veiga Filho et al. (2003) e Vian (2013) chamam a atenção para o consumo do 

açúcar nos EUA. O país mantém internamente o preço do produto elevado, decorrente 

de suas políticas de quotas de importação. Essa situação contribuiu de certa maneira 

para tolher o consumo individual na última década, fazendo com que fosse superado 

pelo consumo de adoçantes calóricos obtidos a partir do milho.  

Quanto às tarifas de importação, a UE cobra os valores (em Euros por 

tonelada) conforme demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Cotas de importação e tarifas para o açúcar importado pela União 

Europeia em 2012 

PAÍS COTA (T) TARIFA (€/T) 

Brasil 334.054,00 98,00 

Outros 253.977,00 98,00 

Cuba 68.969,00 98,00 

Índia 10.000,00 98,00 

Austrália 9.925,00 98,00 

TOTAL 676.925,00 

 Fonte: ZAMPIERI, 2013.  

 

Verifica-se que o Brasil possui cota de exportação de 334 mil/t, diante da cota 

global de 676.925 mil/t, o que representa quase 50%. Para esta quantidade, a tarifa paga 

por tonelada é de € 98. Exportações acima desse volume pagam uma taxa de € 500, no 

total. Segundo Zampieri (2013), a adoção desta medida pela UE tem a intenção de 

privilegiar importações de países mais carentes, como os da África, Caribe e Pacífico.  

O açúcar, independentemente da matéria-prima utilizada (cana-de-açúcar ou 

beterraba), consiste num produto sujeito a intervenções governamentais (das mais 

diversas) em todos os países do mundo, o que traz reflexos sobre a produção, preços, 

estoques e o comércio internacional (SHIKIDA, 1997; VEIGA FILHO et al., 2003; 

VIAN, 2003). 

Países desenvolvidos, como os EUA e o Japão, além do bloco econômico 

representado pela UE, mantêm mecanismos que dificultam a entrada de produtos de 

países exportadores em seus mercados. Não são apenas altas barreiras tarifárias, mas 

também instrumentos defensivos e barreiras não tarifárias, que constituem obstáculos ao 

livre acesso para esses mercados. Desde a criação do General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT),  as barreiras tarifárias têm sofrido redução e a expectativa é de que 

sejam reduzidas ainda mais. Paralelamente, pela complexidade das economias, as 

barreiras não tarifárias estão ganhando importância como nova forma de proteção aos 
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mercados nacionais. Tem crescido o estabelecimento de restrições e requerimentos para 

o comércio de bens e serviços. As barreiras não tarifárias podem, por um lado, 

proporcionar exigências legítimas de segurança e de proteção à saúde, mas, por outro 

lado, também podem apresentar novas formas de protecionismo (BRASIL, 2013b).  

Atualmente está sendo considerado que subsídio à produção é uma forma de 

barreira não tarifária, utilizada em grande escala em setores como o agropecuário, 

afetando o comércio internacional de maneiras distintas. Eles incrementam a produção 

interna eliminando possíveis importações e desviam o comércio, em detrimento de 

exportações mais competitivas de outros países (BRASIL, 2013b).  

Os maiores importadores de açúcar são a UE, Indonésia, EUA, China e Japão. 

Especialmente a UE, os EUA e o Japão protegem fortemente seu mercado, utilizando-se 

de meios que reduzam o consumo de produtos vindo do exterior, encorajam a produção 

doméstica e restrinjam o comércio (VIEIRA, 2010). 

O açúcar europeu é um dos grandes concorrentes do produto brasileiro. Isto se 

deve aos subsídios autorizados pela OMC, pois se não houvesse esses subsídios a 

produção desse bloco seria praticamente nula. O sistema de proteção do açúcar europeu 

é basicamente um sistema de preços mínimos, estabelecido em três tipos de cotas. 

Existe um preço único, chamado "preço de intervenção", para as cotas do açúcar "A" 

(produção destinada ao consumo interno) e do "B" (que completa a cota em caso de 

necessidade ou é exportado com subsídio, chamado de "restituição", correspondendo à 

diferença entre o preço garantido na UE e o preço mundial pelo qual é vendido). E ainda 

existe o "C", que é a parte excedente da produção fora da cota, destinado à exportação 

sem garantia de preço, mas recebe benefícios indiretos. O Brasil contesta na OMC as 

exportações de açúcar tipo "C", que é vendido no mercado internacional com preços 

inferiores ao seu custo de produção, devido a um sistema de subsídios cruzados das 

cotas "A" e "B". Além disso, a UE compra açúcar bruto de suas ex-colônias (África, 

Caribe e Pacífico) a preços subsidiados e reexporta o açúcar refinado em volumes que 

ultrapassam ao acertado na negociação da rodada Uruguai do GATT (MARIOTONI; 

FURTADO, 2004). 

Em relação às práticas da UE, Moretto e Quina (2004, p. 04) destacam que: 
A União Europeia (UE) é um bloco econômico regional que foi criado com a 
intenção de proteger a economia dos seus países-membros, ou seja, gerar um 
protecionismo econômico, assegurando aos seus produtos o mercado interno 
e buscando o mercado externo. Alguns países tinham produção de 
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determinados produtos em menor quantidade que outros e vice-versa, assim, 
para que não houvesse muitas importações e seus produtos não perdessem 
mercado, esse bloco econômico – a UE – assegurou que os produtos fossem 
importados e exportados entre esses países-membros. 

 

Nesse sentido, Moretto e Quina (2004, p. 04) afirmam ainda que: “como a UE 

destina uma grande parte do seu orçamento à agricultura, países como o Brasil, 

Argentina, Austrália e Canadá saem prejudicados quando se trata de produtos 

agrícolas”. Assim, o bloco atua mediante a imposição de barreiras alfandegárias, 

especialmente no caso de produtos agrícolas de outros países, subvencionando 49% da 

sua agricultura. 

Esta forma de proteção da economia interna é perniciosa ao comércio 

internacional. Sobre isto, Moretto e Quina (2004, p. 05) também destacam: 
A PAC é uma política pública comunitária, ou seja, praticada no âmbito da 
União Europeia (UE) que pode ser enquadrada no arcabouço do estado de 
bem estar social europeu na forma de “subsídios agropecuários”. Os 
subsídios são ajudas dadas pela UE aos agricultores para que eles não tenham 
prejuízo quando vendem seus produtos, ou seja, se os preços dos produtos 
agrícolas fossem formados no mercado, incluindo aí a possibilidade de uma 
maior oferta com gêneros similares importados, baixado os preços pela 
quantidade ofertada, é bastante provável que, em muitas situações, o preço de 
mercado não cobrisse os custos, os subsídios podem ser pagos para redução 
de custos, para complementação de receitas, garantindo lucros aos 
produtores, através de créditos com juros negativos e simplesmente 
transferências unilaterais de recursos, a fundo perdido. 

 

A Tabela 2 destaca a política de subsídios praticada pela UE entre 2000 e 2009.  

 

Tabela 2 - Subsídios agrícolas da União Europeia entre 2000 e 2012 

Empresa 

Períodos 

iniciais até 

2009 

País 
Atividade 

Principal 

Valores em 

Euros 

Saint Louis Sucre S.A. Desde 2004 França Açúcar 196.464.108 

Tereos Desde 2004 França Açúcar 177.711.982 

Krajowa Desde 2006 Polônia Açúcar 137.308.060 

Azucarera Ebro Desde 2000 Espanha Açúcar 127.108.437 

Doux Desde 2004 França Carne de Aves 119.202.517 

RaffinerieTirlemontoise Desde 2002 Bélgica Açúcar 81.365.071 

Südzucker Desde 2006 Polônia Açúcar 66.539.556 
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Empresa 

Períodos 

iniciais até 

2009 

País 
Atividade 

Principal 

Valores em 

Euros 

Cristal Union Sca Desde 2004 França Açúcar 57.519.972 

IseraScaldis Desde 2002 Bélgica Açúcar 53.749.688 

Pfeifer&Langen Desde 2006 Polônia Açúcar 53.413.960 

Total Recebido    1.070.383.351 

Fonte: TREMEA, 2012, p. 06. 

Verifica-se que o produto que mais recebeu subsídios foi o açúcar, com 

destaque para a França. A UE adotou dois tipos de medidas especiais de barreiras que 

estão baseadas em preço e volume. As medidas baseadas em preço resultam na 

aplicação de um direito adicional quando o preço de importação do produto cai abaixo 

do preço de referência; já a de volume ocorre quando se atinge determinado volume de 

importação. Existe, ainda, a obrigatoriedade de licença de importação para alguns 

produtos, dentre eles o açúcar. A justificativa para tal licença, segundo a UE, é melhorar 

a administração do mercado e para fins estatísticos (BRASIL, 2013b).  

Em relação aos EUA, 60% dos produtos brasileiros de exportação são afetados, 

de uma ou outra maneira, por medidas restritivas no mercado americano. Importantes 

produtos agrícolas e industriais brasileiros estão sujeitos a picos tarifários, alguns da 

ordem de 200% a 300% "ad valorem" (ou seu equivalente). Veja-se, por exemplo, o 

caso do açúcar que sofre uma tarifa de 236% para o que exceder a quota destinada ao 

Brasil (BRASIL, 2013b). 

Já em relação ao Japão, existem barreiras tarifárias sobre a exportação do 

açúcar oriundo do Brasil, mas esse comércio é considerado muito pequeno. O Japão 

prefere importar açúcar da Austrália e da Tailândia, devido à proximidade com esses 

países, sem imposição tarifária. A OMC determinou a redução em 15% do total de 

tarifas e taxas de importação impostas pelo Japão. Entretanto, a redução dos preços 

domésticos foi atenuada por mudanças em outras sobretaxas e taxas sobre a importação 

do açúcar. Observa-se, contudo, que o Japão apresenta uma escalada tarifária para esse 

produto, oferecendo uma estrutura tarifária progressiva na medida em que os produtos 

adquirem maior valor agregado. As alíquotas para o açúcar recebem uma tarifa ad 

valorem que varia entre 118,03% e 344,72% (COSTA, 2004).  
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As barreiras comerciais não tarifárias constituem a nova forma de 

protecionismo, caracterizadas como um meio de dificultar a dinâmica do comércio 

internacional e sendo um dos maiores desafios a serem enfrentados durante as rodadas 

de negociações. 

Os subsídios desempenham um papel fundamental na aceleração da 

reestruturação de uma economia: a introdução de um sistema de benefícios e dinamismo 

do setor. Na visão de Bruno et al. (2012, p. 757): 

 
O subsídio é uma prática presente nas políticas econômicas dos países que se 
inserem nas relações comerciais internacionais, seja ele tratado como um 
mecanismo de segurança, uma assumida forma de protecionismo de um país 
sobre determinados setores ou uma válvula de escape para que os governos 
possam intervir na política econômica sem violar compromissos que primam 
pelo livre comércio entre as nações. 

 

A utilização de uma política de subsídios diretos para a agricultura pode ser 

feita por meio da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Dessa maneira, é 

fixado um preço de intervenção baseado nos custos diretos de produção com o objetivo 

de garantir renda mínima ao produtor. Por sua vez, o preço de referência é utilizado nas 

compras governamentais com a finalidade de gerar estoques reguladores de mercado.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Concluído esta pesquisa, foi possível esclarecer os principais aspectos 

relacionados ao comércio internacional do açúcar. 

 As políticas açucareiras são antigas, caracterizadas por intervenções 

governamentais, que envolvem a prática de subsídios aos produtores internos, aplicação 

de barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias, além de estabelecimento de cotas para 

o produto estrangeiro.  

A criação do GATT e posterior realização das rodadas de negociações buscou 

minimizar as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Contudo, 

estes últimos são os que mais sofrem em função da adoção de políticas protecionistas 

por parte das nações mais desenvolvidas, em especial os EUA, UE e Japão, 
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principalmente no que se refere ao comércio do produto açúcar, já que alguns dos 

maiores produtores são os países em desenvolvimento. 

Assim, pode-se afirmar que o protecionismo ao açúcar atualmente encontra-se 

presente nas relações comerciais de muitos países, entretanto, são nos países 

desenvolvidos que essa política apresenta maior predomínio. A UE ocupa o segundo 

lugar na distribuição de subsídios ao setor agrícola, alcançando aproximadamente 50% 

do orçamento assegurado a esse setor, com ênfase ao açúcar oriundo da beterraba que 

possui desvantagens nos custos e na produtividade em relação ao produto oriundo da 

cana-de-açúcar. 

A ideia de implementar reformas, adoção de regras mediante acordos pregados 

pelos organismos internacionais, por meio das rodadas de negociação, tem trazido 

benefícios; entretanto, torna-se necessário que sejam cumpridos por todos. Tais rodadas 

de negociação tiveram um papel importante com fator de impulsionamento do comércio 

internacional. Dentre as oito rodadas, a mais importante, pela quantidade de temas 

analisados, foram a rodada do Uruguai e a rodada de Doha. Nesta última o tema de 

maior interesse e preocupação foi a liberalização do setor agrícola, em que está 

concentrado o maior número de políticas protecionistas. 

Na rodada de Doha, o maior obstáculo ficou centrado na resistência dos EUA e 

UE na adoção de medidas voltadas a liberalização da área agrícola. Percebe-se muito 

nessas negociações uma relação desigual proposta (não abertamente) de direitos e 

vantagens para poucos (os países desenvolvidos) e desvantagens para a grande maioria 

que são os países em desenvolvimento, e consequentemente para o produto açúcar. 

Para as transações do açúcar, observa-se que os acordos bilaterais são fortes e 

envolvem questões políticas interna e externa entre os países. Há, por exemplo, um 

acordo bilateral entre EUA e México, que permite que o segundo país exporte o produto 

para o primeiro. Os EUA também fizeram um acordo para importação da América 

Central e República Dominicana. Já a UE estabeleceu parceria com suas ex-colônias. 

Os preços evoluíram consideravelmente nos últimos anos incentivando a 

produção e é óbvio, em razão de maior demanda. Alguns autores outorgam esta maior 

demanda ao aumento da população e da renda principalmente na China e Índia. Embora 

2011 tenha sido um ano de excelentes preços, os mesmos diminuíram em 2012 e 2013 

em razão da maior oferta do produto.  
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Se neste diálogo acrescentarmos o assunto “custos de produção”, o Brasil, 

maior produtor, possui os menores custos de produção. O custo da produção do açúcar 

pela União Europeia é três vezes maior do que o do Brasil. Embora este último seja 

também o maior exportador do produto, sofre com as barreiras impostas pelos grandes 

consumidores. 

As barreiras são impostas em forma de quotas de importação e altas tarifas, 

além dos subsídios aos produtores internos. Essa forma de política, que se torna 

benéfica para a economia interna, do ponto de vista do comércio internacional é danosa, 

pois reduz as chances de ganho que, especialmente as nações em desenvolvimento, 

poderiam desfrutar com o comércio internacional.  
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O MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS 
BRASILEIROS - A QUESTÃO DAS BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS  
 
Resumo  
O objetivo desse estudo é realizar uma análise das barreiras comerciais que afetam os produtos 
orgânicos brasileiros, traçando um paralelo entre o Brasil e países importantes no setor. Em termos 
metodológicos o trabalho foi dividido em três partes, a primeira tratou de descrever o processo de 
regulamentação da produção e comércio de produtos orgânicos no Brasil e ao redor do mundo; a 
seguir tratou-se de identificar e descrever políticas adotadas pelo governo em relação ao comércio de 
orgânicos, no Brasil e em países selecionados e por fim, avaliou-se a existência de incentivos público 
e/ou privado para este setor no Brasil. As conclusões do trabalho referem-se a identificação de 
entraves ao comercio internacional dos produtos orgânicos brasileiros, bem como também, no setor 
produtivo interno, tais como pontos de estrangulamento na produção, comercialização e 
institucionalização, que precisam ser modernizados. O Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica não é bem aceito nos países desenvolvidos. Além disso, as principais nações 
consumidoras como Estados Unidos, Europa e Japão, utilizam esquemas protecionistas e barreiras 
não tarifárias a exportações brasileiras de orgânicos. Um exemplo seriam as altas exigências no 
processo produtivo, representando uma limitação, não só pelo custo, mas também pela variação de 
exigências de cada país. Outro aspecto é a proteção do mercado interno dos países importadores, 
através de subsídios e controles sanitários, mesmo problema enfrentado pelos produtos convencionais 
brasileiros altamente competitivos, como as commodities.O Brasil ainda enfrenta dificuldades 
internas, além dos altos custos de certificação, baixo nível de conhecimento sobre a cadeia produtiva 
de orgânicos, o que dificulta o aumento da produção e exportações. O mercado interno também tem 
grande potencial, mas ainda é negativamente afetado pela renda dos consumidores e falta de 
informação em relação aos riscos alimentares. 
Palavras chave: Comércio internacional, produtos orgânicos, barreiras não tarifárias. 
 
THE INTERNATIONAL MARKET FOR ORGANIC BRAZILIAN 
PRODUCTS -A QUESTION OF NON-TARIFF BARRIERS 
 
Abstract 
The objective of this study is to analyze trade barriers affecting Brazilian organic products, drawing a 
parallel between Brazil and the most important countries in the sector. Methodologically the work 
was divided into three parts, the first one tried to describe the regulatory process of the production 
and trades of organic products in Brazil and around the world; then the second part was try to identify 
and describe the policies adopted by the government in relation to trade organics, in Brazil and in 
some selected countries and finally evaluated the existence of public incentives and / or private sector 
for it in Brasil. The conclusions was attempt to identify barriers to international trade of Brazilian 
organic products, and also in the domestic productive sector, such as bottlenecks in the production, 
commercialization and institutionalization, which need to be modernized. The Brazilian System of 
Organic Conformity Assessment is not well accepted in developed countries. In addition, the main 
consuming nations like the United States, Europe and Japan, use protectionist schemes and non-tariff 
barriers to Brazilian organic exports. An example would be the high requirements in the production 
process, representing a limitation not only in the cost but also the variation requirements of each 
country. Another aspect is the protection of the internal market of the importing countries through 
subsidies and sanitary controls, the same problem faced by conventional products highly competitive 
Brazilian, as commodities. Brazil still faces internal difficulties, in addition to high certification costs 
low knowledge of the production chain of organic, making it difficult to increase production and to 
exports. The domestic market also has great potential, but is still negatively affected by consumer 
income and lack of information in relation to food risks. 
 
Keywords: International trade, organic products, non-tariff barriers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No ano de 1972 é fundada em Versalhes, na França, a International Federation on 
Organic Agriculture (IFOAM), órgão que reuniu entidades agroambientalistas, com o fito de 
trocar informações e buscar soluções para acordos de normas e padrões para um novo modelo 
produtivo (FONSECA, 2002), a partir disso, o movimento de agricultura alternativa ganha 
força. Organizações não governamentais criam projetos para a agricultura alternativa, que 
passa a se chamar agroecologia, buscando sair da teoria para se tornar uma nova prática.   A 
preocupação com o meio ambiente e a saúde levam a uma crescente procura por bens 
orgânicos, a partir do comércio desses produtos surge à necessidade da regulamentação. Esse  
processo que ocorre de forma tensa, principalmente com países de diferentes situações 
econômicas. Os acordos sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias (SPS) ocasionam discussões entre diversos países, fazendo com que o processo 
de regulamentação de orgânicos seja conflituoso. 

No Brasil, a Lei 10.831 de 2003, é o primeiro passo para a regulamentação de 
orgânicos. Porém, sua implementação se depara com muitas dificuldades, como por exemplo, 
os custos da regulamentação, e os padrões para se enquadrar nas normas de outros países 
(SANTOS, 2005). Os pequenos produtores com pouca ou nenhuma infraestrutura,  sem apoio  
nem sempre conseguem se enquadrar nas normas. Além disso, países em desenvolvimento,  
como o Brasil, apresentam condições climáticas e geográficas diferentes dos países 
desenvolvidos, dificultando a adequação com as normas e práticas internacionais (ORMOND, 
et al., 2002).Medidas sanitárias e fitossanitárias, além de outras normas técnicas originalmente 
criadas visando à proteção com a saúde e meio ambiente, têm sido usadas com propósitos 
protecionistas, dificultando o acesso dos países de baixa renda ao mercado internacional.  

A demanda externa por produtos orgânicos brasileiros é maior do que a interna e, a 
maior parte da produção brasileira de orgânicos é exportada para a Europa, Estados Unidos e 
Japão. A produção desses produtos ainda é relativamente baixa comparada aos países 
desenvolvidos, porém, na atualidade, a taxa de crescimento de produção orgânica brasileira 
supera as internacionais. 

 
 

1.1 Produção e mercado de orgânicos no mundo 
O comércio e produção de produtos orgânicos é uma das áreas do agronegócio que 

apresenta maiores taxas de crescimento. A Europa detém uma participação de 7% no comércio 
de orgânicos, movimentando 20 bilhões de dólares, e uma taxa de 8% de crescimento anual em 
2000. Naquele período o Brasil apresentava uma taxa anual de crescimento de 10% neste setor 
desde 1990, e movimentava US$ 150 milhões, sendo US$ 130 milhões em exportações 
(FARINA; REZENDE, 2001). De acordo com a pesquisa de Yussefi e Willer (2007) sobre a 
agricultura orgânica em todo o mundo, são cerca de 31 milhões de hectares de orgânicos, 
gerenciados por 633.891 fazendas, em cerca de 120 países do mundo. Nos anos de 1990, a 
Alemanha possuía 8000 produtores rurais sob o método orgânico e a Itália apresentava, em 
1996, 18.000 produtores. Após dois anos o número saltou para cerca de 40.000. Na Europa os 
principais países consumidores em destaque são Alemanha, Holanda, Suíça, França e 
Inglaterra. Estados Unidos são consumidores e exportadores, exportando principalmente para 
Europa, seus principais produtos são soja, trigo, feijões (FARINA; REZENDE, 2001). 

As áreas de manejo de produtos orgânicos seguem a mesma característica de produção que a 
agricultura convencional. Produtos com o preço mais alto por unidade são produzidos em áreas 
maiores, como por exemplo, os derivados da pecuária. Já os produtos com o preço mais baixo por 
unidade, são produzidos em áreas menores como é o caso da horticultura (ORMOND, et al., 
2002).Os dez países de maior relevância na produção de alimentos orgânicos abrangem três quartos 
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de toda produção mundial. Em ordem crescente de desempenho, tem-se Alemanha, Uruguai, Itália, 
Índia, Espanha, Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, Austrália (BASTOS, 2010). 

De acordo com Bastos (2010), comparando dados de 2009 e 2010, percebe-se um 
aumento de cerca de três milhões de hectares de cultivo orgânico, ou seja, cerca de 9%. Esse 
aumento se encontra em todos os continentes, sendo que a maior alta foi na América Latina 
(26%).  Dados também apontam que entre o período de 2000 e 2010, a quantidade de áreas 
com manejo orgânico triplicou. 

As pesquisas dos últimos anos apontam para um crescimento do comércio 
internacional de produtos orgânicos, esse crescimento é de aproximadamente de U$S 64 
bilhões em 2012. A produção de orgânicos hoje em dia é realizada em todo o mundo, mas a 
crescente demanda é concentrada em apenas duas regiões do globo (Oceania e Europa), além 
disso, o comércio internacional vem sendo prejudicado pelas normas (SAHOTA, 2014). 

Yussefi e Willer (2007) estimam que a Oceania apresenta 39% de propriedades de 
orgânicos do mundo, a próxima posição é ocupada pela Europa com 23% e a América Latina 
vem logo atrás com 19%. Atualmente, os países que detém as maiores áreas de orgânicos são 
Austrália com 11,8 milhões de hectares, Argentina com 3,1 milhões de hectares, a China, com 
2,3 milhões de hectares e os EUA, com 1,6 milhões de hectares.  Segundo Ormond, et al. 
(2002), a Argentina e a Austrália são países com grande extensão de terras e também os países 
que possuem maiores áreas de produção de orgânico no mundo, esse resultado é explicado pela 
prática tradicional da pecuária de corte ou leite. O Reino Unido destaca também sua produção 
orgânica com a pecuária, ocupando 79% de sua produção orgânica com essa atividade. 

De acordo com Sahota (2014), a Europa e os EUA fizeram um acordo por alimentos 
orgânicos em 2012, mas muitos países ficaram de fora e, em consequência disso, a produção 
de orgânicos na América Latina, Ásia e África poderá aumentar devido ao crescimento da 
exportação desses bens. Retomando  Ormond, et al. (2002), na América do Norte, o Canadá 
e os Estados Unidos estão como terceiro e quinto maiores produtores de orgânicos do 
mundo. Nestes países, apesar de grande extensão territorial, a atividade orgânica que lidera o 
setor vem com a produção de cereais e grãos. 

Já Brasil, Portugal, México e Suécia possuem características particulares com 
produção de orgânicos. No Brasil a produção de orgânicos é realizada pelos pequenos 
produtores, em geral com programas da agricultura familiar, já o México também participa da 
produção orgânica com micro produtores. Portugal tem produção orgânica dominada pelo 
cultivo de azeitonas e uvas, e a Suécia, a pecuária e produção de grãos que dominam o setor 
de orgânicos do país (ORMOND, et al., 2002). 

Comparando a exploração da agricultura orgânica proporcionalmente com a 
exploração da agricultura convencional, o número é mais elevado na Europa. A América do 
Norte também apresenta um grande crescimento na exploração com terras orgânicas a partir 
de 2004, porém no mesmo período houve países que apresentaram quedas com essa cultura, 
como é o caso da China, Chile e Austrália (YUSSEFI; WILLER, 2007). 
 

Figura 01: Produção Orgânica no Mundo 
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Fonte: YUSSEFI; WILLER, 2007. 
 

A pesquisa de Yussefi e Willer (2007), mostra não somente números, mas também os 
principais usos dessas terras, bem como cada cultura impacta globalmente. Além disso, 
demonstra a colocação de determinada cultura em um país. Por exemplo, o número um na 
produção de cítricos orgânicos é a Itália; o México é o maior produtor de café orgânico; e a 
República Dominicana é um dos principais produtores de cacau orgânico. Em relação à 
cultura da uva orgânica, a Itália, a Espanha e a França são os maiores produtores. Também a 
Itália e a Espanha, juntamente com Tunísia, são os países que possuem as maiores áreas de 
azeitonas orgânicas. 

Para Ormond, et al. (2002), os demais países produtores de orgânicos no mundo, tem 
no geral uma produção variada como de frutas, legumes e verduras com destino ao consumo 
in natura. Nestes países, a área média da produção de orgânicos se aproxima da média da 
produção da agricultura convencional. 

 
Tabela 01: Agricultura Orgânica no Mundo: Países Selecionados 

 
Fontes: ORMOND, et al., 2002. 

 
Os países apresentados na Tabela 01 são aqueles em que a agricultura orgânica 

apresenta taxa de crescimentos em destaque e que a atividade se tornou importante no 
consumo desses países (ORMOND, et al., 2002). A mudança do consumidor fez com a venda 
internacional de produtos orgânicos mudasse de cenário. Em 30 anos as vendas passaram de 
quase nada para U$ 60 bilhões de dólares. A produção de alimentos orgânicos trouxe a 
segurança para consumidores que procuram alimentos saudáveis e buscam saber de suas 
origens e meios de produção. A tendência de produtos orgânicos vem acompanhada com 
métodos sustentáveis como, por exemplo, os rótulos ecológicos entre outros meios que visam 
padronizar e fortalecer a importância de produtos ecologicamente corretos (SAHOTA, 2014). 

ÁREA DE 
CULTURA 

ORGÂNICA

NÚMERO DE 
PROPRIEDADES 

COM MANEJO 
ORGÂNICO

ÁREA TOTAL DE 
AGRICULTURA

NÚMERO TOTAL 
DE 

PROPRIEDADES

Orgânica Total

Alemanha 452 17.160 2,63 10.400 534.000 1,95 43,5 32,1

Áustria 290 3.415 8,49 18.360 270.000 6,80 15,8 12,6

Bélgica 20 1.383 1,45 628 67.000 0,94 31,8 20,6

Dinamarca 165 2.689 6,14 3.466 63.000 5,50 47,6 42,7

Espanha 380 25.630 1,48 13.424 1.208.000 1,11 28,3 21,2

França 370 28.331 1,31 9.260 680.000 1,36 40 41,7

Grécia 25 3.499 0,71 5.270 821.000 0,64 4,7 4,3

Holanda 28 2.000 1,40 1.391 94.000 1,48 20,1 21,3

Irlanda 32 4.342 0,74 1.014 148.000 0,69 31,6 29,3

Itália 959 14.833 6,47 49.018 2.135.000 2,30 19,6 6,9

Portugal 50 3.822 1,31 763 417.000 0,18 65,5 9,2

Suécia 172 2.747 6,26 3.329 90.000 3,70 51,7 30,5

Suiça 95 1.071 8,87 5.852 74.000 7,91 16,2 14,5

Reino Unido 425 18.500 2,3 2.975 233.000 1,28 142,9 79,4

Europa 3.463 129.422 2,68 125.150 6.834.000 1,83 27,7 18,9

Canadá 1000 74.627 1,34 1.830 262.000 0,70 546,4 284,8

Estados Unidos 900 450.000 0,20 5.000 2.191.000 0,23 180 205,4

México 85 108.300 0,08 28.000 4.400.000 0,64 3 24,6

Nafta 1.985 632.927 0,31 34.830 6.853.000 0,51 57 92,4

Argentina 3000 169.492 1,77 1.400 1.320.000 0,11 2.142,90 128,4

Brasil 270 353.611 0,08 7.063 4.860.000 0,15 38,2 72,8

Mercosul 3.270 523.103 0,63 8.463 6.180.000 0,14 386,4 84,6

Austrália 7.654 472.000 1,62 1.687 118.357 1,40 4.537,00 3.987,90

Agricultura Orgânica no Mundo: Países Selecionados
NÚMERO TOTAL 

DE 
PROPRIEDADES 

RURAIS

NÚMERO DE 
PROPRIEDADES 

RURAIS 
PRODUTORAS 

DE ORGÂNICOS

MIL ha DE 
ÁREA TOTAL 
DESTINADA À 
AGRICULTURA

MIL ha DE 
MANEJO 

ORGÂNICO 
CERTIFICADO 

E EM 
CONVERSÃO

ÁREA MÉDIA
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Ainda segundo o mesmo autor, os Países de Alta Renda (PAR), tem uma demanda 
muito maior pelo mercado de orgânicos. Essa demanda pode estar ligada a dois fatores: o 
primeiro esta relacionado diretamente à renda, ou seja, a demanda é maior em consequência 
do maior poder de compra; já o segundo fator esta ligado ao fato de esses consumidores 
terem mais acesso à informação em relação ao modo de produção e rastreabilidade. 

O comércio de produtos orgânicos nos blocos comerciais apresenta um aumento 
contínuo. De acordo com a tabela, o grupo do Mercosul apresentou um destaque, com a 
maior taxa de crescimento. Nesses países, o comércio de orgânicos funciona da mesma 
forma que o comércio mundial de commodities, portanto, agora exportando matérias-primas 
orgânicas (BRASIL, 2007b). 

Os autores Ormond, et al. (2002, p. 13 e 14), destacam o comércio entre os países, 
para eles, os dados a respeito do comércio de orgânicos no mundo além de escassos tem 
pouco conteúdo, porém, as trocas entre os países aparecem de forma clara: 

Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e o Reino Unido são polos centrais de importação, 
destacando-se a Alemanha, que, embora produza 80% do seu consumo interno, é um grande importador 
e vem se tornando o entreposto dos produtos orgânicos na Europa. 
Como fornecedores inter-regionais importantes na União Europeia destacam-se a Espanha, que exporta 
75% de sua produção, a Itália e a Dinamarca, que exportam 67%, além da Áustria e de Portugal. No 
Nafta, o Canadá exporta 80% de sua produção, a maioria para os Estados Unidos, e o México tem, neste 
país, seu maior comprador. 
Por fora das relações inter-regionais, o Japão complementa o abastecimento de seu mercado com 
produtos argentinos e australianos, além dos provenientes dos Estados Unidos e da União Europeia. O 
México e a Argentina também fornecem produtos orgânicos para a União Europeia. 
Em relação à produção de orgânicos silvestres, a pesquisa do Centro Internacional de 

Comércio ITC e Serviços Orgânicos, realizada em 2005, mostrou que existem cerca de 62 
milhões de hectares de coleta silvestre orgânica. As maiores áreas estão situadas na Europa e 
África, apresentando cerca de 27 milhões em cada continente. Em relação a números, os 
principais produtos são os brotos de bambu, com 36% do total extraído. Logo vêm as frutas e 
berries, conhecidas também como bagas, apresentando 21% das extrações e, posteriormente, 
as castanhas, com 19%. Logo a extração desses produtos silvestres aumenta nas estatísticas 
globais para orgânicos (YUSSEFI; WILLER,2007). 
 
1.2 BARREIRAS COMERCIAIS  

 
Em termos teóricos, a liberdade no comércio internacional proporcionaria vantagens 

para os países, cada país produziria o bem com maior vantagem comparativa, e através das 
trocas comerciais os recursos produtivos teriam melhor aproveitamento, gerando 
desenvolvimento das nações (GUIDOLIN, 1991). No entanto, a teoria nunca se aplicou 
completamente e as restrições ao comércio sempre foram presentes, em todos os setores da 
economia. Atualmente, nas negociações comerciais, as restrições estão presentes tanto em 
países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos (CARVALHO; SILVA 2000). Cada país 
tem um objetivo, de acordo com suas necessidades, realizando políticas de comércio exterior 
que impõem barreiras, ou não, ao comércio com outros países. Esse mecanismo visa 
favorecer a produção interna frente aos concorrentes, como também estimular as 
exportações. A seguir discutem-se as barreiras mais utilizadas em relação ao comércio de 
produtos orgânicos, no contexto mundial 
 
 
1.2.1 Barreiras tarifárias e não tarifárias 

Carvalho e Silva (2000, p. 56) dizem que “O imposto sobre importações – 
denominado tarifa – é cobrado quando a mercadoria entra no país. Pode ser específico, “ad 
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valorem” ou misto.” Cada país exerce um controle em relação ao comércio internacional. 
Esses sistemas tarifários aplicam uma determinada alíquota para cada bem, ou podem aplicar 
duas ou mais alíquotas a um grupo de países (GUIDOLIN, 1991). A tarifa específica é 
cobrada por unidade ou quantidade específica do bem importado. Tarifa mista é uma tarifa 
que incorpora elementos de uma tarifa específica e de uma tarifa ad valorem. Já tarifa ad 
valorem é uma tarifa sob a forma de uma porcentagem do valor do bem importado. 

Com o crescimento da população, o país tem necessidade de gerar novos empregos, 
assim o governo estimula a instalação de novos parques industriais, porém muitas vezes sem 
ter condições de competir com o mercado externo. Para que essas indústrias sejam viáveis 
para manter suas instalações, o governo adota barreiras alfandegárias (MAIA, 2000). 
Existem também outras taxas e impostos aplicados nas importações como, por exemplo, as 
cotas tarifárias. Os países estipulam uma cota de determinado produto para importação, com 
isenção tarifária, ou tarifas mais baixas, após esse limite, os valores de tarifação sobem muito 
(FUNCEX, 1999). Por sua vez, a valoração aduaneira determina o valor de certa mercadoria 
importada, fixando um montante que servirá de base para o cálculo dos tributos e eventuais 
direitos aduaneiros, segundo certos princípios e critérios técnicos e legais aprovados e 
praticados internacionalmente (Baumann,2004). Porém, o descumprimento das regras de 
valoração aduaneira nas operações de importação pode causar prejuízos, uma vez que a 
prática de preço com influência da vinculação entre as partes pode resultar em 
subfaturamento (FUNCEX, 1999). 

O livre comércio pode sofrer outra importante restrição, quando um único país é capaz 
de influenciar os demais nos termos de troca. O referido país enriquece a custa de outros, 
através de seu poder de monopólio para o mercado de exportações, e/ou poder monopsônico 
no mercado para seus bens importados, ele impõe uma tarifa ótima, a chamada “tarifa de 
monopólio” (CUDDINGTON; MCKINNON, 1981). 

Por outro lado, as barreiras não tarifárias (BNT) desempenham um papel muito 
importante nas relações comerciais internacionais. Esses tipos de barreiras mudam muito de 
um país para outro e fazem parte do procedimento burocrático normal das transações e nem 
todas às vezes está colocada com o objetivo específico de reduzir a importação, embora isso 
também aconteça (CARVALHO; SILVA, 2000). “A princípio, uma regulamentação é 
imposta pelos governos para atender a requisitos de saúde e segurança, proteção ambiental, 
bem como informar o consumidor por meio de rotulagem, de forma a mitigar problemas de 
informação imperfeita.” (BURNQUIST; SOUZA, 2010, p. 97). Visto de outra forma, são 
restrições impostas pela burocracia, ao invés de regras específicas que restringem 
importações. Em algumas situações ocorrem de forma explícita, discriminando a importação, 
em outras ocasiões são decorrentes de procedimento burocrático normal (WILLIAMSON, 
1989). 

Os subsídios são medidas adotadas pelo governo para estimular um setor exportador. 
Assim, essas mercadorias se tornam mais competitivas em termos de preços no exterior. 
Porém um setor subsidiado pode ter algumas distorções, como o dumping, ou se tornar 
obsoleto devido a essa proteção (MAIA, 2000). O subsídio quando usado na política 
comercial é realizado na forma de pagamentos diretos ou indiretos, um imposto negativo, 
reduzindo o custo para o produtor do bem (CARVALHO; SILVA, 2000). Os Controles 
Cambiais são também restrições sobre o comércio envolvendo as divisas, podendo ocorrer de 
duas formas: reduzir as importações por meio de licenças na compra de moeda estrangeira, 
ou, as taxas múltiplas de câmbio, de tal sorte que quanto maior o protecionismo em um 
determinado setor, maiores serão as taxas de câmbio para esta importação (CARVALHO; 
SILVA, 2000). É comum ocorrer intervenção do Estado no mercado. Ele faz isso fixando 
uma paridade para a moeda nacional que não condiz com a realidade, tornando a moeda 
interna muito valorizada, facilitando as importações. O governo pode também criar mais de 
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uma taxa cambial, a fim de controlar a importação, favorecendo importação de produtos 
essenciais e desfavorecendo a importação de produtos não essenciais (MAIA, 2000).   

As cotas de importação funcionam como mais um mecanismo protecionista. Elas 
ocorrem por meio de emissão de licença de importação pelo governo. As cotas podem ser 
estabelecidas por meio de uma restrição quantitativa ou por meio de uma restrição em valor. 
Essas barreiras afetam principalmente países em estágio de desenvolvimento (MAIA, 2000). 
Quando o país esta com nível de divisas muito baixo, o governo tem necessidade de controle 
de importações e até das exportações. Ele faz isso por meio de licenças. Esse sistema pode 
travar a economia do país, pois é um processo muito burocrático, o qual cria facilidades para 
corrupção aumentando o número de contrabando e encarecendo a produção interna. É muito 
difícil para o governo controlar o superfaturamento da importação e subfaturamento das 
exportações, devido às oscilações dos preços dos produtos, gerando depósitos irregulares no 
exterior piorando a situação econômica (MAIA, 2000). 

Já as Barreiras Técnicas e Administrativas, são medidas que os países estabelecem 
para exportadores, que querem entrar no país com produtos semelhantes aos produzidos 
internamente. Esses países só permitem a entrada de produtos que cumpram a lista de 
exigências técnicas impostas pelo país (MAIA, 2000). São medidas burocráticas que o 
governo impõe em termos de instalações, segurança, etc., atrasando o procedimento da 
transação ou até impedido, alegando que possa ser prejudicial a consumidores ou 
propriamente a indústria interna (MAIA, 2000). 

Segundo Guidolin (1991), essas barreiras incluem normas fitossanitárias e 
veterinárias, normas referentes a produtos alimentícios e farmacêuticos e também normas 
técnicas e regulamentos administrativos. As regulamentações sanitárias são necessárias para 
se estabelecer segurança para os consumidores, controle de qualidade no processo produtivo, 
promover confiança e consequentemente investimentos no setor. Atualmente vem crescendo 
a demanda por mais informações a respeito do produto, e o governo vem sendo pressionado 
para regulamentar esses procedimentos (BURNQUIST; SOUZA, 2010). 

As barreiras ecológicas são barreiras com defesas ambientalistas, que estabelecem um 
padrão muito rígido relacionado ao processo produtivo, que consequentemente torna o país 
exportador menos competitivo pelo alto custo (MAIA, 2000). Com o uso de regulamentos 
técnicos sanitários e fitossanitários, em relações comerciais entre os países, torna-se um grau 
de dificuldade cada vez maior de identificar e especificar se de fato esses regulamentos visão 
a segurança do país ou tem o objetivo de proteger um setor específico da economia 
(BURNQUIST; SOUZA, 2010). 

Dentre outras restrições, as Barreiras Desleais são uma das mais agressivas ao 
comércio e desenvolvimento dos países. Nas barreiras desleais se enquadra o dumping, e o 
contrabando. O dumping ocorre quando um produto tem sua venda com um preço menor, 
muitas vezes abaixo do custo no mercado exterior, com objetivo de destruir a produção do 
país que importa esse bem e ter o domínio desse mercado (MAIA, 2000). 

Além dessas medidas protecionistas, o esquema de salvaguardas também traz 
restrições para importações. As salvaguardas têm como objetivo proteger um setor produtivo 
contra um volume alto de importações, utilizando de restrições quantitativas temporárias 
(SECEX, 2001). 
 
1.2.2 Falhas de Mercado e Segurança Alimentar, uma forma de barreira. 

Com a abertura da economia brasileira nos anos 90, novas mercadorias apareceram no 
mercado. Com ela a exigência do consumidor aumentou, criando necessidades para as 
empresas inovarem, assim mudanças precisavam acontecer no setor de alimentos, em suas 
cadeias de produção (NEVES, 2005b). 
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Zylbersztajn (2005) aponta inúmeros casos, nacionais e internacionais, de notícias a 
respeito da sanidade com alimentos que repercutiram na mídia. Casos de contaminação em 
alimentos e doenças foram registrados e, em consequência disso, contratos de exportação e 
importação entre países foram cancelados. O produto do Mercosul enfrenta, no mercado 
internacional, um sem-fim de padrões de certificação. “É certo que um bom desempenho 
depende de mecanismos criativos que permitam superar incertezas que os consumidores em 
mercados remotos tenham sobre os alimentos no Mercosul” (NEVES, 2005b, p.58). Ainda 
segundo o autor, quando as transações envolvem relacionamentos entre países distantes, 
cresce a necessidade de garantia de controle de qualidade e padronização desse bem, para que 
se diminuam as falhas de mercado. 

Os problemas com insegurança alimentar são um exemplo típico de assimetria de 
informação, também chamado de falhas de mercado, em que o vendedor tem todas as 
informações acerca do produto e o consumidor nem sempre tem as informações seguras sobre 
a origem do alimento e suas etapas de produção. É necessária a presença do Estado para 
controle e regulamentação desse mercado, o órgão público responsável por monitorar este 
setor é a Vigilância Sanitária. A tendência do mercado de alimentos estimulou o surgimento 
de órgãos certificadores, passando a informação e segurança que o consumidor precisa 
(ZYLBERSZTAJN, 2005). Para alcançar uma padronização de um bem, é necessário 
controlar e fiscalizar toda cadeia produtiva e aplicar a certificação ao produto, conforme a 
legislação prevista.  

Com o processo de padronização, o consumidor tem benefícios com as garantias dadas 
ao produto, logo a empresa também, com seu diferencial e redução do risco moral (NEVES, 
2005b). Ainda segundo NEVES (2005b), muitas empresas do setor privado vem se 
consolidando, e com a crescente demanda de segurança alimentar, elas são estimuladas a 
produzir de acordo com critérios rigorosos de qualidade, pois qualquer falha interfere 
diretamente em sua imagem. Para um maior controle na cadeia produtiva de alimentos e 
segurança dos produtos o autor sugere algumas ações que se complementam, uma delas 
seriam o diálogo entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais 
e Municipais e atuação de forma conjunta desses órgãos. Os produtores e varejistas também 
cumprem um papel importante quando investem em diferenciação de seus produtos e em selos 
de certificação, apesar do custo aumentar a insegurança do consumidor. 

Neves (2005b), também expõem as ideias de especialistas para solucionar problemas 
no setor de alimentos do Brasil, essas ideias se dividem em atividades internas e atividades 
externas. Nas atividades internas estão destacadas as responsabilidades entre os setores 
privado, público e de pesquisa. Já nas atividades externas, há uma busca por melhorar 
relacionamentos de trocas de experiências com clientes do exterior e com potenciais novos 
importadores. Desta forma o setor privado desempenha papel fundamental para investimento 
em novos projetos de inovação. 

Nas atividades internas se destacam varias ações, tal como a identificação de órgãos 
nacionais e internacionais, que estão associados ao processo de controle de produção, 
qualidade e certificação, assim é possível ter todas as informações necessárias para a 
produção dentro de padrões, assim interesses e necessidades são identificados. Há também a 
necessidade de criação de um banco de informações, onde todos os setores da cadeia 
produtiva têm acesso juntamente os órgãos envolvidos no processo de certificação e 
transações desses bens (NEVES, 2005b).  

Outro ponto importante é a punição para agentes que cometem infração, o Brasil tem 
uma legislação específica para o setor de alimentos, e o não cumprimento da mesma acarreta 
em uma imagem ruim para produtos brasileiros, aumentando as barreiras para nossas 
exportações (ZYLBERSZTAJN, 2005). No Brasil não é dada a atenção devida com segurança 
alimentar, a discussão foca assuntos que não trazem grandes avanços como o caso dos 
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transgênicos, e é deixado de lado o mais importante que é a fiscalização de cadeias produtiva 
e a punição de agentes que atuam fora da lei. Se não colocar como prioridade a segurança 
alimentar, é gerado certo desestímulo para as empresas que se enquadram nas normas e 
procuram selos de certificação e qualidade. É fundamental a interação entre todos os atores 
envolvidos com o produto, desde o início da produção até o final da cadeia, e, o consumidor. 
Somente assim é possível reduzir as falhas de mercado, identificar problemas com 
infraestrutura e falta de tecnologia. Para melhorar estas relações projetos com foco de longo 
prazo dever ser elaborados e estimular parcerias com instituições de pesquisa e demais 
empresas envolvidas no ramo (NEVES, 2005a). 

A maior dificuldade dos produtores, em relação às normas produtivas, é a indefinição 
dessas regras, uma vez que as normas próprias de cada país levariam em conta as 
especificidades regionais, as quais são ignoradas pelos padrões externos (NEVES, 2005a). 

 
1.2.3 Barreiras Externas aos Produtos Orgânicos Brasileiros, por países 
1.2.3.1 Estados Unidos 

Os Estados Unidos possuem diversas normas e regulamentos que são determinadas em 
três esferas do governo (federal, estadual e local), motivo pelo qual, podem ocorrer casos de 
conflitos na legislação. A complexidade desse sistema não tem função discriminatória para o 
comercio internacional, porém, funciona como uma barreira para exportadores brasileiros. As 
exportações brasileiras de frutas, vegetais e carnes são fortemente prejudicadas pela aplicação 
de regulamentos sanitários, fitossanitários e de saúde animal. O processo para adquirir 
autorizações de importação para esses bens é lento e custoso, além disso, mesmo o exportador 
possuindo esta autorização, os produtos estão sujeitos a inspeções rígidas, que podem ocorrer 
no país exportador como também na entrada dos Estados Unidos.  Outro ponto são os 
processos burocráticos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 
responsável pelo controle de doenças e pragas, para este controle os produtos passam por 
exames e análises de risco (FUNCEX, 1999). 

Ainda de acordo como mesmo autor, as normas para análise e controle de risco norte-
americano e brasileiro são divergentes, uma prova disso é o setor de vegetais e carnes dos 
Estados Unidos ser o mais protegido contra importações, causando grandes implicações com 
produtos brasileiros. Além de regulamentos rígidos, as elevadas tarifas de importação, o 
sistema de preço de entrada, a licença prévia de importação e as ordens de marketing também 
mostram a grande dificuldade para a entrada de frutas e vegetais brasileiros no mercado norte-
americano. 

A maçã esta entre as frutas brasileiras que tem entrada restrita nos portos do Atlântico 
Norte. As autoridades dos Estados Unidos exigem que batata doce, maçãs, mangas, uvas e 
entre outros vegetais importados do Brasil, passem por tratamentos especiais e certificados 
emitidos pelos representantes da APHIS (Serviço de Inspeção Sanitária de Animais e 
Vegetais) no Brasil (FUNCEX, 1999). As carnes brasileiras também passam restrições no 
mercado norte-americano. As carnes de aves in natura e derivados não cozidos, como 
também a carne suína estão proibidas de ser exportadas, devido a razões sanitárias e por 
doença animal que para a APHIS, o Brasil não é um país/área livre de determinadas 
ocorrências. 

Segundo BERTO (2004), os produtores dos Estados Unidos recebem subsídios para 
exportar, seu preço médio das exportações fica em torno de US$ 700/ton., estes preços são 
muito inferiores aos preços internacionais médios (nunca abaixo de US$ 1.000 / ton.). Já no 
mercado interno, o quilo do frango cobrado do consumidor norte-americano (superior a US$ 
2,00) é quase o dobro do valor praticado no mercado brasileiro (R$ 2,00), mostrando a 
competitividade deste país no setor. 
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As exportações brasileiras de aves para os Estados Unidos sofrem com outro prejuízo, 
a falta de acordo sanitário entre as partes. Outra preocupação do Ministério da Agricultura 
seria a chegada de carnes de frango norte-americanas aos consumidores brasileiros. Estas são 
partes do frango não consumidas por eles (BERTO, 2004). A carne bovina in natura ou 
congelada é restrita a importação dos Estados Unidos devido o risco de contaminação de febre 
aftosa, no entanto, a OMC reconhece áreas livres de doença ou pragas dentro do país, como é 
o caso dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que não apresentam casos de 
aftosa há cinco anos. Essas regiões possuem certificados de áreas livres de febre aftosa pela 
Organização Internacional de Epizootias, mesmo assim, os Estados Unidos não definiu a 
importação desses produtos (FUNCEX, 1999). 

Berto (2004) também aponta que há divergências de processos de verificação sanitária 
brasileira e norte-americana, e mesmo com o reconhecimento da OMC, os Estados Unidos 
não reconhece as áreas livres ou de baixa intensidade de enfermidades, logo, os produtos 
agropecuários de exportação brasileira mais afetada pelas barreiras não tarifárias por este país 
são a carne bovina e a de frango. Outros regulamentos ambientais e sanitários, como também 
a grande incidência de tarifas específicas sobre os principais produtos exportados pelo Brasil, 
como é o caso das importações de açúcar, suco de laranja, óleo de soja, deixam claro que há 
intuito de afastar a concorrência internacional e proteger o produtor norte-americano 

 
1.2.3.2 Japão 

Além das escaladas tarifárias progressivas que os produtos agropecuários brasileiros 
sofrem conforme adquirem valor agregado, medidas sanitárias e fitossanitárias prejudicam as 
exportações do Brasil. As normas rígidas do Japão dificultam o enquadramento dos produtos 
brasileiros além da falta de transparência (BERTO, 2004). 

O Japão utiliza diversos mecanismos como barreiras para dificultar entrada de 
produtos estrangeiros no país, o mercado exportador do Brasil tem impactos com essas 
medidas impostas, muitas vezes sem uma razão explicável. Uma dessas medidas são as 
barreiras não tarifárias, como exemplo, as Licenças de Importação, com objetivo de controlar 
cotas, devido a controles sanitários, fitossanitários, de saúde animal, de segurança e saúde 
pública, de proteção do meio ambiente e para a implementação de preferências tarifárias. 
Outra barreira não tarifária são as cotas de importação, como é o caso do setor da piscicultura 
no Brasil onde limitam quantidades de certos peixes e seus derivados. O mercado nipônico 
conta também com normas, regulamentos, testes e certificações de conformidade e 
etiquetagem, as quais são o motivo de maiores conflitos nas relações comerciais com o país 
(FUNCEX, 1999). 

As frutas e vegetais brasileiros são os produtos agropecuários mais afetados pelas 
barreiras não tarifárias. Muitas frutas têm entrada proibida no Japão sob a alegação de 
incidência de doenças com pragas. Rígidas medidas sanitárias e fitossanitárias não deixam 
claros os procedimentos para controle de pragas, e os vegetais, para serem importados, 
necessitam de inspeção fitossanitária in loco (BERTO, 2004). 

Os produtos brasileiros e também de outros países, tem muitas dificuldades para entrar 
neste mercado,que tem estabelecido normas e outros regulamentos não incluídos nas normas 
da OMC, considerados como procedimentos sem transparência. Suas leis domésticas são 
motivos de restrição ou até proibição de alguns produtos fora das normas japonesas e sem 
certificação (FUNCEX, 1999). 

A importação de orgânicos no Japão é influenciada por algumas barreiras como a alta 
exigência das normas e requerimentos sanitários para importação, dificuldades em ganhar a 
confiança de importadores e distribuidores japoneses, a confusão entre produto orgânico e 
produto “verde” ou produto “saúde” provocado pela legislação japonesa (FONSECA, 2005). 
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Os produtos orgânicos importados pelo Japão passam por uma certificação extra do 
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas: “Produtos orgânicos, ainda que certificados nos 
Estados Unidos, devem ser também certificados pelas organizações acreditadas pelo MAFF e 
sediadas no Japão, sendo extremamente onerosos e podendo levar a sérias restrições para 
exportações americanas para o Japão” (FUNCEX, 1999, p.20). 

A agência responsável pelo estabelecimento de normas agrícolas é formada pelo 
Comitê de Normas Agrícolas do Japão (Japan Agricultural Standards Committee – JIS) e a de 
normas industriais pelo Comitê de Normas Indústrias do Japão (Japan Industrial Standards 
Committee – JIS). Alguns setores encontram dificuldades em entrar no mercado japonês 
devido à espera de resultados laboratoriais para a obtenção de certificados ou por passarem 
pelos testes requeridos (FUNCEX, 1999). 

O Japão usou desses meios morosos em passar certificações aos seus fornecedores, 
como uma política industrial para os produtores japoneses terem o tempo de tornarem mais 
competitivos. Além dessa estratégia desleal ao comercio internacional, as certificações e 
outros testes japoneses reduziam o prazo de entrega dos produtos exportados ao país 
(BERTO, 2004). 

Em relação aos regulamentos sanitário, fitossanitário e de saúde animal, diversos 
produtos brasileiros encontram dificuldades para entrar no mercado japonês, essas restrições 
atinge as exportações brasileiras de tomate, batata, manga, laranja, melão, melancia e carnes 
bovina, suína e de aves. Para a importação de vegetais, o Japão exige um certificado 
fitossanitário de autoridade competente do país exportador, já as importações de grãos, são 
exigidas inspeção de uma autoridade japonesa no local do plantio (FUNCEX, 1999). O país, 
limita a aplicação das normas SPS da OMS para apenas algumas variedades de frutas, além de 
não aceitar os métodos brasileiros de tratamento para controlar algumas doenças específicas. 
Também é importante ressaltar o protecionismo a favor dos produtores e mercado interno do 
Japão, com medidas que afetam as exportações brasileiras, desde produtos mais elaborados ou 
até mesmo produtos primários como o açúcar. Esses produtos são barrados com medidas 
tarifárias e não tarifárias, um exemplo é o caso da soja, a tarifa de importação de soja em grão 
é 0%, enquanto a de óleo de soja é 20,7 ienes por quilograma (BERTO, 2004). 
 
1.2.3. 3 Europa 

A UE é o maior importador mundial e segundo maior exportador de produtos 
agrícolas, os produtos em destaque na sua exportação estão os laticínios em geral, vinhos, 
ovos, e carne suína. Entre os produtos mais importados estão à soja e vinho, tendo como 
fornecedores principais EUA, Brasil e Argentina (BERTO, 2004). 

A agricultura tem um papel econômico e social importante para Europa, e sua Política 
Agrícola Comum (PAC) tem como um dos princípios a preferência comunitária, onde o 
consumo segue prioridade de produtos internos, protegendo contra as importações. O preço de 
seus produtos agrícolas tem uma média maior do que outros países, para sua promoção das 
exportações aplicam subsídios na forma de restituição para compensar os preços altos 
aplicados no bloco, assim torna a produção europeia mais competitiva (SECEX, 2001). 

A UE possui políticas setoriais específicas denominadas "organizações comuns de 
mercado" (OCM) para a agricultura. Existe um órgão de intervenção que compra os 
excedentes agrícolas quando o preço de mercado esta abaixo de um preço de referência 
estipulado pela UE, além disso, altas tarifas de importação ajudam a proteger o setor contra as 
importações (SECEX, 2001). 

Diante do histórico de uma política comercial defensiva, os produtos brasileiros têm 
sofrido com restrições no mercado europeu, as exportações agropecuárias brasileiras mais 
afetadas com as barreiras não tarifárias são o açúcar, carne bovina e frango. Em relação à 
carne bovina, a Europa restringe importações sob a alegação de incidência de febre aftosa, por 
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outro lado, subsídios as exportações europeias de carne bovina foram consolidadas na OMC 
em 2000, no valor de US$ 4.733 milhões, o que também prejudica as exportações brasileiras 
(BERTO, 2004). 

A exportação de carne de frango e o açúcar também são afetados pelos subsídios na 
Europa. Em 2000, o mercado europeu de carne de frango foi beneficiado com subsídio às 
exportações consolidado na OMC de US$ 91,6 milhões e o açúcar com US$ 497,0 milhões 
(BERTO, 2004). 

 De acordo com a Diretiva comunitária n° 92/46, a UE exige que a maioria dos 
produtos de origem animal importados seja proveniente de estabelecimentos habilitados pela 
sua Comissão. Essa medida provoca uma barreira às exportações do Mercosul, pois seu 
processo de habilitar um fornecedor é altamente custoso. Essas inspeções podem não ser 
aplicadas com o mesmo rigor nos países da Europa (SECEX, 2001). 

É provável que as inspeções sanitárias feitas pela Comissão não sejam tão rígidas nos 
estabelecimentos dos países da UE. Além disso, as inspeções sanitárias exigem inclusão de 
referência do bem estar animal, o qual não esta incluso nas regras da OMC. A Comissão 
Europeia deve divulgar tais exigências aos seus fornecedores, mas isso na prática não 
acontece (SECEX, 2001). 

Para a importação de carne para Europa, é necessário que os produtores estejam 
habilitados pela Comissão Europeia, possuindo certificado sanitário e de saúde pública, 
emitido pela UE. Após essas exigências, a comercialização passa, ainda, pela aceitação dos 
países membros europeus (BERTO, 2004). 

Em relação às exigências contra a febre aftosa, a UE não reconhece automaticamente a 
declaração da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal), assim tanto as exportações de 
carne bovina com osso e de miúdos bovinos, como as de carne suína, sofrem restrições de 
acesso sem uma justificativa fundamentada. São exigidas técnicas de manuseio aos países do 
Mercosul, as quais foram cumpridas e assim receberam o status de países livres de aftosa, sem 
vacinação ou com vacinação, com reconhecimento da OIE. Mesmo assim a UE exige que os 
países exportadores cumpram normas em duplicidade, aumentando de forma significativa os 
custos para adaptar as fazendas de exportação para a UE (SECEX, 2001). 

De acordo com dados do ano de 2001 obtidos no relatório Secex (2001), a carne 
bovina com osso e a in natura, assim como os bovinos vivos e o sêmen de bovinos, tiveram 
importação proibida na UE, devido à ocorrência de febre aftosa. A carne de frango teve 
dificuldades de acesso no mercado europeu por causa de acusações da doença de “Newcastle” 
e salmonela, mesmo que tais doenças não existam como foi comprovado pelas próprias 
missões da UE enviadas ao Brasil (SECEX, 2001). 

Com relação à carne suína fresca, há barreira sanitária para a exportação para a UE, 
por motivo de ocorrência de febre suína clássica. O Rio Grande do Sul solicitou a aplicação 
do “princípio da regionalização”, porém o pedido lhe foi negado, mesmo que tal princípio 
esteja dentro do regulamento comunitário (SECEX, 2001). 

As frutas orgânicas de países de baixa renda enfrentam a sazonalidade para entrar no 
mercado europeu. A laranja orgânica, por exemplo, tem uma brecha durante a entressafra 
europeia (Junho-Setembro), embora Julho e Agosto sejam os meses de menor venda da 
estação na Alemanha. O entrave é a expectativa dos consumidores, além da qualidade dos 
produtos (bom manuseio pós-colheita, facilidade de refrigeração, embalagem, logística boa, 
rápida e confiável), o exportador tem que ter um conhecimento técnico na produção orgânica 
(FONSECA, 2005). 

Em relação aos produtos orgânicos, a Europa exige requisitos para os órgãos 
certificadores poderem ser reconhecidos e passar o selo a um produto, além disso, a EU 
restringe o numero de certificadoras que tenham essa habilitação (SECEX, 2001). 
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O setor agrícola é um exemplo da combinação de diferentes barreiras que a Europa 
impõe, como preços de entrada, sazonalidade, salvaguardas, política de subsídios e uma 
rigorosa normativa fitossanitária. Os preços das exportações brasileiras estão sujeitos ao fator 
sazonal para frutas e hortaliças, açúcar e carne de frango, as outras barreiras não tarifárias 
estão relacionadas a medidas fitossanitárias que envolvem inspeção de estabelecimentos, 
etiquetagem, requerimentos sobre as condições de pesca e transporte dos produtos e 
certificados sanitários (BERTO, 2004). 

Comunidade Europeia adotou uma série de políticas de mercado para garantir os 
níveis de receita, essas políticas estimularam a expansão da produção interna, a depressão da 
demanda por importações e a promoção do autoabastecimento de produtos agropecuários. Em 
uma segunda etapa, e depois de alcançada a autossuficiência, os subsídios à produção interna 
cederam lugar a excedentes agrícolas que causaram o problema de desvios de comércio em 
terceiros mercados (SECEX, 2001). 
1.2.4 Barreiras internas sobre os produtos orgânicos 

A exportação de produtos orgânicos brasileiros é dificultada principalmente pelos altos 
custos de certificação e, outros fatores como o baixo nível de conhecimento sobre a cadeia 
produtiva de orgânicos, falta de treinamento e facilidades para receber apoio oficial também 
influenciam este quadro (FONSECA, 2005). 

Para o coordenador executivo do OrganicsBrasil, Ming Liu, um dos entraves das 
exportações de orgânicos do Brasil esta relacionado com o fato de não haver acordo de 
equivalência com as normas internacionais: “Em relação aos entraves para a exportação dos 
orgânicos, Liu elucidou a questão do acordo de equivalência. Como o produto pronto 
(industrializado) costuma levar diversos ingredientes, seria necessário para cada item a 
emissão de nota de acordo com as normas e regras do importador, encarecendo o processo 
para o exportador. Por isso, grande parte dos produtos exportados são açúcar, óleo de palma, 
mel e toda a cadeia de frutas (in natura, polpa e sucos)” (ORGANICSNET, 2015). 

O mercado doméstico brasileiro tem grande potencial, porém existem ainda algumas 
limitações para que ele consiga crescer. A renda dos consumidores e a pouca consciência dos 
riscos alimentares afetam a demanda pelos produtos orgânicos. O desconhecimento dos 
formuladores de políticas locais e a questão de preços cobrados ao consumidor, também são 
considerados como fatores desestimulantes da demanda (FONSECA, 2005). 

O Brasil tem tendência de crescimento de demanda pelos orgânicos. Especialistas 
apontam que nos próximos anos haverá lançamento de novos produtos no mercado e a 
demanda no país ainda conta com o clima propício e com grande potencial de produção. Por 
outro lado o mercado ainda esta na fase inicial, à lei que regulamenta a agricultura orgânica, 
publicada em 2003, só entrou em vigor em 2011. Nos Estados Unidos, essas regras tiveram 
início em 2001, quando o mercado gerou US$ 1 bilhão. Hoje, os orgânicos produzem US$ 37 
bilhões ao ano naquele país (ORGANICSNET, 2015). 

Para FONSECA et. al. (2010) torna-se mais difícil alcançar novos mercados diante da 
complexidade do sistema, exigências dos consumidores e dificuldade de implantar uma 
infraestrutura logística que movimente rapidamente os produtos ao mínimo custo ao longo da 
rede logística. Este já é o problema que a agricultura convencional e a indústria enfrentam, 
mas o problema é ainda maior quando se considera o caso de núcleos de produtores orgânicos 
formados por famílias de pequeno e médio porte com foco na agricultura de subsistência que 
comercializa o excedente da produção nos mercados locais e regionais. 

Para facilitar a venda do excedente pelos produtores, seria importante definir canais de 
distribuição que lhes permitam colocar seus produtos nas prateleiras do mercado ao mínimo 
custo, oferecendo um bom nível de serviço ao consumidor. As associações têm um papel 
fundamental em definir planos para estruturar a rede de distribuição (FONSECA et al., 2010).  
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 Os autores FONSECA et al. (2010, p. 58) afirmam que os pequenos produtores são os 
mais prejudicados com a falta de infraestrutura logística: “Enquanto as cadeias logísticas de 
exportação se encontram estruturadas, uma vez que são planejadas por grandes atores 
econômicos mundiais, os canais utilizados no mercado interno ainda se encontram em estágio 
de desenvolvimento, pois os produtores que comercializam seus produtos neste mercado estão 
em um processo de aprendizado e conhecimento de técnicas gerenciais”. Os benefícios não 
econômicos da agricultura orgânica recebem menos atenção. A ideia de superioridade da 
modernização da agricultura convencional tem ocupado destaque entre muitos políticos e 
produtores rurais. A preferência de uma economia de escala pode ser considerada como uma 
barreira para disseminar a cultura de produção orgânica (FONSECA, 2005). 

O engenheiro agronômico Rogério Dias, coordenador de agroecologia do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e membro do conselho de gestão do Plano 
Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica (Planapo), afirma em entrevista, que a 
produção de orgânicos enfrenta muitos desafios. Segundo ele, o crescimento do setor no 
Brasil não é maior em razão da carência de técnicos e insumos agrícolas (NAMU, 2014). 

Apesar de o Planapo prever um investimento de R$ 758 milhões em assistência 
técnica e extensão rural, Dias relata que faltam técnicos agrícolas com conhecimento na 
produção de orgânicos no Brasil. Segundo ele, há ausência de conteúdos de agricultura 
orgânica nos cursos de graduação. Os agricultores reclamam da falta de assistência, e muitas 
vezes inseguros abandonam essas atividades (NAMU, 2014). 

A burocracia da legislação tem funcionado como uma espécie de barreira para as 
exportações de orgânicos, principalmente aos pequenos agricultores que sentem maiores 
dificuldades para a adequação nas normas. Uma alegação da vigilância sanitária para que 
produtos da agricultura familiar não sejam regularizados é a falta de conhecimento sobre o 
processo de produção, que gera falta de confiança para o consumo. O problema é que o 
desconhecimento é causado justamente pela desregulamentação do setor (AGROECOLOGIA, 
2015a). 

Para FONSECA (2005), outro entrave na produção de orgânicos é a necessidade de 
serviços de apoio agrícola no setor. A agricultura convencional conta com esses apoios como 
investimentos em pesquisas, crédito e outras facilidades, que de certo modo são estimuladas 
pelos lucros de vendas de sementes e agroquímicos.  

A agricultura orgânica tem dificuldades em encontrar insumos para produção, logo 
demanda uma necessidade maior de fundos públicos para pesquisa e extensão. Porém, o 
cenário de crise em que se encontram alguns países emergentes dificulta ainda mais esses 
investimentos (FONSECA, 2005). 

A Subcomissão Temática  (ST) de Insumos da Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (CNAPO), trouxe a proposta, em julho de 2015, para a criação, 
implantação e monitoramento do Programa Nacional de Bioinsumos para agricultura orgânica 
e de base agroecológica (PNBIO). A proposta inclui pesquisa, desenvolvimento e fomento na 
produção e aplicação de bioinsumos adequados aos sistemas agroecológicos e orgânicos de 
produção (AGROECOLOGIA, 2015b). 

A ST Insumos propôs revisão de normas e legislação sobre os bioinsumos e os 
mecanismos de incentivo como o crédito e isenções fiscais. Além disso, o treinamento e 
formação de técnicos nessa área são importantes para transição agroecológica 
(AGROECOLOGIA, 2015b). 

A transição de sistema convencional para um sistema agroecológico de produção, 
somado a dificuldade de encontrar insumos e possíveis prejuízos no período de conversão, são 
motivos de desistência para os iniciantes. É por isso que os bioinsumos são essenciais para o 
novo manejo, além disso, favorece a implantação do Programa Nacional de Redução de 
Agrotóxicos (PRONARA), assim, estimulando o seu uso diminuí o uso dos insumos 
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venenosos e o agricultor passa a não ficar nas mãos das grandes empresas 
(AGROECOLOGIA, 2015b). 

Estruturas econômicas e políticas têm papel importante em estimular a produção 
orgânica. O governo brasileiro tem ajudado a subsidiar a agricultura convencional, 
influenciando no uso de agroquímicos para o aumento da produtividade. Atualmente, essa 
intervenção estatal tem diminuído, mas as grandes empresas fornecedoras de sementes e 
agroquímicos têm influencia no grau de apoio do Estado para o setor de orgânicos 
(FONSECA, 2005). 

O mercado mundial de agrotóxicos hoje se encontra concentrado em 13 empresas que 
detêm quase 90% do mercado, controlando desta fora, a oferta desses insumos para a 
agricultura. Essas empresas trabalham com base em pacotes tecnológicos voltados aos 
sistemas convencionais de agricultura, fazendo com que os agricultores se tornassem mais 
dependentes de insumos externos, sendo a maioria deles provenientes de recursos naturais não 
renováveis (AGROECOLOGIA, 2014). 

Em agosto de 2012, foi instituído a Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica – PNAPO, por meio do Decreto Presidencial nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, 
firmando o compromisso do governo federal em integrar, articular e adequar políticas, 
programas e ações indutores da transição agroecológica e da produção orgânica e de base 
agroecológica. A criação dessa política foi motivada pela preocupação da sociedade em geral, 
da necessidade de se produzir alimentos saudáveis conservando os recursos naturais 
(BRASIL, 2013). 

O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) é o principal 
instrumento dessa nova política. Lançado em outubro de 2013, foi elaborado com ampla 
participação da sociedade civil, buscando implantar programas e ações indutoras da transição 
agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica (BRASIL, 2015). 

O Planapo teve o investimento inicial de R$ 8,8 bilhões e suas ações são baseadas em 
125 iniciativas, distribuídas em quatorze metas e organizadas a partir de quatro eixos 
estratégicos: Produção; Uso e Conservação de Recursos Naturais; Conhecimento; e 
Comercialização e Consumo. Uma das metas era desenvolvimento do Programa Nacional 
para Redução do Uso de Agrotóxicos (Pronara), em função da crescente preocupação pelos 
problemas de saúde e ambientais que o uso desses produtos vem trazendo para toda sociedade 
(BRASIL, 2013). 

O programa Pronara faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica, lançado em 2013, resultado da reunião de propostas de diversos autores com a 
participação da sociedade civil, com seu lançamento programado para novembro de 2015. O 
Programa foi estruturado em torno de seis eixos temáticos, que vão de registro e controle da 
cadeia produtiva à formação e capacitação. O Pronara tem como um dos principais objetivos 
ampliar e fortalecer a produção de produtos orgânicos e de base agroecológica, reduzindo e, 
por fim, eliminando o uso de veneno nas plantações (AGROECOLOGIA, 2014). 

A legislação brasileira de orgânicos é muito recente, tendo carência de informações 
sobre o mercado de orgânicos no país. Isso colabora para que órgãos públicos e agências 
privadas tenham dificuldades em definir políticas e estratégias para fomentar o 
desenvolvimento do setor. A partir da Lei Nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, iniciam-se 
algumas ações do governo para este setor, começando na esfera municipal, por meio de 
criação de câmaras setoriais de agricultura orgânica e, posteriormente, com programas do 
governo federal, como por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) criado em 
2003 (FONSECA, 2005). 

Este programa tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar. Por meio do 
programa, o governo compra produtos alimentícios diretamente dos agricultores familiares, 
ou suas organizações, com dispensa de licitação (GALINDO, 2014).  
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O programa valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de 
alimentos, incentivando hábitos alimentares saudáveis. Essas ações importantes promovem o 
incentivo à produção agroecológica e orgânica na agricultura familiar, cumprindo um 
importante papel de promover uma transição para práticas agrícolas mais sustentáveis nesse 
segmento da agricultura. O programa PAA além de beneficiar a agricultura familiar, 
proporciona maior qualidade nas refeições de creches, escolas, restaurantes populares. O 
programa tem como meta melhorar a qualidade de vida de grupos sociais em situação de 
insegurança alimentar e nutricional ou vulnerabilidade social (BRASIL, 2014). 

 
2 CONCLUSÃO 

A agricultura orgânica esta difundida em todo o mundo, mostrando um potencial 
crescimento do mercado de produtos orgânicos e áreas produtivas. Nota-se que no comércio 
internacional desses bens, os Estados Unidos, Europa e Japão são destaques, constituindo os 
maiores polos de importação. O Brasil tem apresentado um crescimento expressivo do 
mercado externo de orgânicos, e um potencial crescimento para seu mercado interno. 

As normas internacionais para a agricultura orgânica consideram cenários de 
desenvolvimento da atividade, baseados em políticas e realidades climáticas, tecnológicas, 
sociais, econômicas e culturais de países mais desenvolvidos. Isso tem dificultado o processo 
de regulamentação em países menos desenvolvido como o Brasil. 

O consumo de orgânicos tem sido maior nos países desenvolvidos, este fato esta 
relacionado ao prêmio no preço dos produtos orgânicos, o qual indica maiores demandas para 
países onde os consumidores têm alto poder de compra. Outro fator relaciona-se ao maior 
acesso à informação pelos consumidores que buscam segurança alimentar e qualidade de vida. 
Já no Brasil, o acesso a esses produtos é afetado pelos preços mais altos e falta de 
conhecimento nos benefícios dessa cultura. 

O comercio de orgânicos no Brasil iniciou com a relação direta entre produtor e 
consumidor. O aumento da demanda provoca distanciamento entre eles com as redes de 
fornecimento, surgindo à necessidade de controle de origem e qualidade. O principal marco 
legal da agricultura orgânica brasileira foi a Lei nº 10.831/2003, regulamentada pelo governo 
em 2007, através do Decreto 6.323.  Ela estabeleceu os novos critérios para o funcionamento 
de todo o sistema de produção orgânica, incluindo desde a produção, o armazenamento, a 
rotulagem, o transporte, a certificação, a comercialização e a fiscalização dos produtos. 

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é composto por três 
processos, sendo a garantia relacional, a certificação por terceira parte e a certificação 
participativa. Isso permite que pequenos produtores tenham acesso ao mercado nacional, 
comercializando seus produtos diretamente com o consumidor, sem a necessidade de 
auditoria. 

 A certificação é a alternativa para o acesso ao mercado internacional. Os 
regulamentos promovem padronização de processos, segurança ao consumidor e diminuição 
de custos de assimetria de informação. Porém regulamentos sanitários e técnicos adotados por 
alguns países são muito rígidos, fugindo do objetivo real de proteção à saúde e assumindo 
caráter protecionista por não apresentarem a transparência necessária. 

As normas internacionais tratadas como referência na regulamentação focam em 
processos para garantir a conformidade orgânica através da certificação. O Brasil procurou 
adquirir a garantia da conformidade orgânica de modo a beneficiar também pequenos 
produtores, dialogando com diversos atores envolvidos no setor. 

As políticas públicas e também as privadas, tiveram papel imprescindível no 
desenvolvimento da agricultura orgânica em nações mais desenvolvidas, como os Estados 
Unidos, Europa e Japão. Nessas nações, a participação de produtos orgânicos certificados no 
mercado cresceu rapidamente. O apoio do governo para agricultura orgânica nestes países 
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ocorre de forma indireta, com estabelecimento de marcos e políticas de incentivo aos 
produtores. 

 A iniciativa privada, por sua vez, contribui principalmente para o financiamento dos 
custos da certificação. O apoio do setor privado para a produção de orgânicos nos países 
desenvolvidos ocorre também por meio do varejo, propaganda para conscientização e pelo 
financiamento inicial de sistemas de produção.  

No Brasil, a atuação do governo no setor é muito recente. As políticas públicas 
buscam alcançar desenvolvimento da cadeia de orgânicos de duas formas. De um lado, por 
meio da regulamentação do mercado com a criação do marco regulatório para a produção e a 
comercialização de produtos orgânicos. De outro, através do financiamento à agricultura 
orgânica com a criação de linhas especiais de crédito que contemplam o setor.  

Os estímulos privados identificados no Brasil partem do setor produtivo e industrial. A 
busca dos produtores por um novo modelo produtivo e diferenciação no produto para 
melhores rendimentos, tem aumentado a adesão de novos agricultores no sistema orgânico. 
As indústrias buscam novos mercados através do processamento de orgânicos, motivando o 
consumo interno no Brasil. 

Diante desses dados, foi possível identificar os entraves no comercio internacional dos 
produtos orgânicos brasileiros, como também, as dificuldades no setor produtivo. Portanto o 
Brasil enfrenta pontos de estrangulamento na produção, comercialização e institucionalização 
que precisam ser superados. 

Primeiramente o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica não é 
bem aceito nos países desenvolvidos, como exemplo a Europa que utiliza somente o sistema 
de conformidade orgânica através da certificação. Além disso, as principais nações 
consumidoras como Estados Unidos, Europa e Japão, utilizam esquemas protecionistas como 
às barreiras não tarifárias com importações brasileiras de orgânicos. 

Verificou-se que a aplicação dessas barreiras nos produtos brasileiros, esta vinculada 
as altas exigências no processo produtivo, representando uma limitação, não só pelo custo, 
mas também pela variação de exigências de cada país. Outro fato é a proteção do mercado 
interno dos países importadores, através de subsídios e controles sanitários, mesmo problema 
enfrentado pelos produtos convencionais brasileiros altamente competitivos, como as 
commodities. 

O Brasil ainda enfrenta dificuldades internas, estas podem ser consideradas como mais 
preocupantes. Além dos altos custos de certificação, o baixo nível de conhecimento sobre a 
cadeia produtiva de orgânicos, dificulta o aumento da produção e consequentemente 
exportações. O mercado interno também tem grande potencial, mas é afetado pela renda dos 
consumidores e falta de informação em relação aos riscos alimentares. 

Os benefícios não econômicos da agricultura orgânica tem recebido menos atenção. A 
ideia de superioridade da modernização da agricultura convencional tem ocupado destaque, 
como também os interesses de grandes empresas de insumos, que dificultam a oferta desses 
itens ao setor de orgânicos. A falta de estrutura logística e de armazenagem é outro problema 
que continua atrapalhando o agronegócio. 

Os altos custos e riscos da transição de sistema convencional para um sistema 
agroecológico de produção, somado a dificuldade de apoio técnico especializado, podem 
acarretar a desistência de produtores iniciantes. Além disso, o setor se depara com a falta de 
pesquisa e inovações tecnológicas.  

As ações do governo de incentivo ao setor orgânico são muito recentes, elas iniciaram 
em 2012 com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Com isso, pode-se 
perceber resultados positivos de aumento na produção, pesquisas destinadas a área, início do 
processo de conscientização de consumidores e empresas. 
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Independentemente de ações motivadoras da prática orgânica presente nas diferentes 
nações, a tendência de crescimento é comum em todas elas, indicando que um novo 
movimento ganha força, a preocupação com segurança alimentar, meio ambiente e saúde, 
assim como a necessidade do desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. 
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Abstract: This paper focuses on examining change in agricultural and food business with the 
financial and economic crisis and its eventual contribution as a raw material and product 
producer of tradable goods to overall economic situation of Portugal. A value chain approach 
is used to examine agriculture, agroindustry, agricultural and food international trade and 
prices. Except for agricultural and food international trade that displayed a rapid and large 
decrease in deficits, due to much less imports and similar export levels to before crisis, other 
stages of the value chain kept pre-crisis trends with agriculture maintaining decreases in 
added value, agroindustry contributing with growth rates above total economy and prices 
maintaining downward adjustments following euro zone and international prices evolution. 
Besides short run demand adjustments structural change is needed on the supply side to 
change performance and promote agricultural and food value chain contribution to the 
Portuguese economy.   
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DID AGRICULTURAL AND FOOD BUSINESS CHANGE WITH THE 
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN PORTUGAL?  AN 

EMPIRICAL ANSWER BASED ON STATISTICAL DATA 
 

 
1. INTRODUCTION  
 
The great international recession that followed the financial crisis of 2008 brought to 

light economic and financial disequilibria of the Portuguese economy that accumulated over 

time, but particularly after joining the euro, in the beginning of this century. Benefiting from 

low interest rates, both private and public sectors consumed excessively and became too 

indebted with chronic commercial and public budget accumulated deficits. 

For three years, since mid 2011 to mid 2014 Portugal was under international 

economic and financial assistance of the troika (European Commission, European Central 

Bank and International Monetary Fund). A memorandum of understanding was signed with 

three major parties that represented a large majority of voters with measures to be 

implemented to correct for these disequilibria (BP and UE/IMF, 2011). Lacking of monetary 

devaluation that could not be an option because Portugal is a country of the Euro zone 

alternative policies relied on internal devaluation of salaries to cut public spending and control 

deficit and to promote production and competitiveness of tradable goods and sectors, to 

increase exports and support employment as internal consumption decreased with “austerity” 

policies. Public salaries and retirement payments were cut and structural reforms were to be 

implemented in major sectors, namely energy, public infrastructure and transports, 

privatisations of public companies, health, education, social security and employment. 

Meanwhile, the economic adjustment led to record unemployment rates and to an immigration 

outflow of the country that drains young and human capital with higher education with 

structural negative consequences for Portugal as a whole.  

After three years contracting and risks of a recessive spiral the Portuguese economy 

started recovering in middle 2013 and grew 0.9 % in 2014. This modest growth occurs as the 

process of correcting long run economic disequilibrium of external and public accounts is on 

move.  Public budget deficit has sustainably decreased (from 10 to 3%) and a surplus of 

current and trade commercial arose in 2013 as goods balance deficit decreased with increase 

in exports and services surplus increased with tourism contribution. However, public debt of 

130 % of GDP and private debt of 187% of GDP, distributed by households’ debt that 

amounts to 80% of GDP and firms with consolidated debt of 107% of GDP (Banco de 
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Portugal, Boletim Económico, p. 29 and 30, 2015) and its interests put a major constraint on 

financial availability and investment. 

The program implementation, monitoring and evaluation by the Portuguese 

government, under the troika supervision, evolved for three years and by early summer of 

2014 Portugal returned to financial markets at low historic interest rates due to the so called 

“austerity policies” implemented to control public budgetary deficit by the Portuguese 

government, that regained Portuguese credibility in the European Union and consequent 

support to correct economic structural debt and deficit disequilibria and the intervention of 

ECB with unconventional measures to overcame European sovereign debt crisis. 

Since June of 2014 Portugal is back to the international markets benefitting from a 

new credibility that comes from the willingness of implementation of those measures and the 

ECB policies that backed countries and Europe within the context of the sovereign debt crisis. 

Low interest rates guaranteed by ECB are promoting for investment and consumption and low 

prices, namely of oil and energy have encouraged production with GDP growing 1.5% in 

2015 (Banco de Portugal, 2015). As private consumption recuperates the challenge is to 

promote competitiveness of domestic production tradable goods and services and keep non-

tradable sector returns low to avoid competition for resources and misallocation as occurred in 

the past.  

Sectors that produce tradable products, including agricultural and food business that 

are involved in the production of agricultural raw materials, its industrial transformation and 

marketing, can play an important economic role promoting exports or by substituting imports 

of agricultural and food goods, improving financial external position and supporting 

employment hence contributing to sustainable economic conditions improvement. 

In this article change in agricultural and food business with the financial and economic 

crisis is evaluated and its eventual contribution as a raw material and product producer and 

tradable chain to the overall economic situation of Portugal. 

To do so a value chain approach is adopted, starting by analysing agriculture, then 

agro-industry, followed by their contribution to international trade and commercial trade 

balance and, finally, prices. Values and evolution for selected indicators of the Portuguese 

economy and of agricultural and food complex for each of these stages of the food chain are 

computed from statistical data and compared, for three periods, 1995/97, 2005/07 and 

2012/14 and changes between them, i.e., before and after crisis. 

Besides this introduction, this paper is organized in four additional sections following 

the aggregate food value chain including a section for each component, agriculture, 
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agroindustry, trade and prices. A concluding section underlying major findings for each 

component of the food value chain and for agricultural and food business in general ends the 

article. 

 

2. AGRICULTURE 
 

Table 1 shows total gross value added (GVA) of the Portuguese economy and of the 

branch of activity, agriculture, forestry and fishing, which will referred to as just of 

Agriculture, to simplify, at current prices, between three year moving averages, to control 

effects of variability of growing seasons, of periods considered, before crisis (2005/07) and 

now (2012/14). This change in compared with the change in average years 1995/97 and 

2005/07, to check if there was a continuation of the same trend or a change. 

 

(Insert table 1) 

 

Agricultural branch of GVA accounted for 5% percent of the total GVA of the 

Portuguese economy in 95/97. This contribution dropped to 2.5% in the years 2005/07. 

Between these latter years and 2012/14 this contribution decreased slightly, to 2.3%. Hence, 

in both periods there was decrease in relative importance of agriculture in economic terms. 

That is usual as the economy grows in a country with the GVA of industry and particularly of 

services, growing faster than agriculture. In addition, the first period considered is longer than 

second so total change ought be larger. 

In addition, as table shows, there was a nominal decrease of -13% between the initial 

three-year average (1995/97=100) and the intermediate average period (2005/07). This is also 

what happened with GAV falling 5% from the intermediate to final period (2012/14).  

 One also wants to compare agricultural behavior with the total economy’s evolution 

to understand if there was a change after the crisis we want to examine. Total GVA at current 

prices was 4% larger in 2012/14 than in 2005/07. In the initial and the intermediate average 

years total GVA also grew. In 2005/07 represented 72% more in relative terms to average 

value of 1995/97. 

Hence negative agricultural GVA evolution in absolute and relative terms did not 

change after crisis although its contribution tended to be less unfavorable to growth of total 

GVA that increased in the average years considered, but less after crisis. 
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3. AGROINDUSTRY 
 

The agricultural and food component of the economy is not limited to the component 

of goods produced in agriculture. The economic contribution of the value of food products 

resulting from the processing of agricultural raw materials and goods, i.e., the agroindustry, to 

the economy is particularly important. Table 2 shows the GVA of the agroindustry, at base 

current prices, from 1995 to 2013, and also for moving averages of same periods, the last 

considering 2011/13 because 2014 is not available, to control the effects of variability of 

yearly production and availability of raw materials and analyze changes with crisis. 

 

(Insert table 2) 

 

Agroindustry has practically maintained its relative importance in total GVA. In 

average of period years considered of 1995/97 and 2005/07 was 2.2% and in 2011/13 slightly 

increased to 2.3%. Hence, maintained its weight in total industry before and after crisis.  

In 2005/07, GVA of agroindustry represented more than 77 % of average values of 

1995/97. This value for agroindustry compares with 72% for total economy GVA. Positive 

performance kept after crisis with agroindustry industry in 2011/13 representing more 7% 

than in 2005/07, just as total GVA that grew 4% within these years average relatively to initial 

pre-crisis levels. 

Hence, agroindustry had positive performance before and after crisis, maintaining 

higher growth than overall economy before and after crisis although increasing less after crisis 

just as overall economy, in spite of the number of years considered is smaller. 

 

4. INTERNATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD TRADE 
 

Our next look is directed to agricultural and food contribution to the trade balance. 

The agricultural and food component has given a negative contribution to the 

economy, in terms of international trade. Portugal has recorded deficits in agrifood trade 

balance for decades as well as for goods trade in general (see table 3). 

 

(Insert table 3) 
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First one should check the situation before crisis. In 1995/97, agricultural and food 

component recorded a deficit of -2.5% of GDP, about 2.6 billion euros, representing 23.6% of 

total goods deficit. In 2005/07, the agrifood deficit grew to an average of 3.8 billion euros, but 

at smaller rate than the total goods deficit, hence representing a lower share of GDP, 2.3 %, 

and of the total goods deficit, 18.2 %. Current balance, in average of these years, also 

recorded increasing deficits from -5.9 to -10.4% of the GDP, or from 6.3 to 16.8 billion euros. 

The commercial balance contributed to current account negative balance with deficits, in 

those years, around  -8.5% of GDP. This commercial deficit benefited from an increasing 

surplus for services, which increased from 1.7 to 3.2% of GDP, 1.9 to 5.7 billion Euros, 

because goods trade deficit increased from -10.2 to -11.5% of GDP, or 10.9 to 21 billion 

Euros, in the same periods.  

In 2012/14 agricultural and food trade deficit had decreased to 2.1% of GDP, i.e., 

decreased two decimal points of GDP or 300 million euros relatively to 2005/07 average of 

2.3% of GDP and 3.8 billion euros. Total goods trade deficit decreased to -5.2% of GDP, i.e., 

half of the before crisis year average value of 10.4% of GDP. Current account balanced and 

commercial trade balance even corrected faster coming back to a surplus of 0.9% of GDP 

benefiting from a 6.1% surplus of services. 

Hence, agrifood trade displayed the same direction of adjustment of total goods trade 

and commercial balance but in a much smaller degree of adjustment. 

Now one can look at exports and imports growth of agrifood and of all goods. Before 

crisis agrifood exports increased 7.7% on average per year of 1995/97 and this growth 

increased in 2005/07 to 11.1% in average per year. All goods exports in the same two periods 

grew at 8.7 and 7.5%, respectively. Hence agrifood exports were increasing at higher rates 

than all goods exports before crisis. After crisis, in 2012/14, exports of agrifood grew at 6.4 % 

and total goods exports at 4%. Hence, after crisis growth of exports of agrifood maintained 

the same behavior and patterns with respect to total goods exports of before crisis, growing at 

higher rates but at lower rates than before. 

Imports of agrifood grew at 9.3% average per year in the initial 1995/97 period, and 

7.9% for 2005/07. In 2012/14, on average per year, imports stopped growing and even 

decreased at -0.2%. Total goods imports were growing at 12% in 95/97 and slowed down to a 

6.8% per year on average between the initial and intermediate periods considered before 

crisis. Imports of all goods by 2012/14 had the same negative growth of agrifood imports of -

0.2%. Hence, agrifood imports changes were in the same direction of all goods and 
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comparable in terms of change rates before and after crisis but at much higher rates after 

crisis.      

We still have to check the two components of agrifood trade, agricultural and food 

goods, to compare changes in behavior of these two components before and after crisis.  

Agrifood trade deficit in 2005/07 was made of the agricultural trade deficit sub-

component of -2.0% and the food trade component deficit -0.2 %, in terms of GDP. With the 

crisis, in 2012/14, these components showed values of -2.1 and 0%. In absolute terms 

agricultural trade deficit increased 100 million euros (-3.4 to -3.5 billion) and food trade 

deficit decreased about 400 million, from  -417 to -35 million euros. In this case we find a 

clear difference. Whereas food component moves in the direction of total goods agricultural 

component doesn’t.  

Before crisis, in 2005/07, exports of agricultural and food components grew at 11 and 

11.3% up from 8.6 and 7.3% in 1995/97, respectively. After crisis, exports grew at 7.7 and 

5.2% for each of these components, respectively, in average per year for 2012/14. Hence, 

exports growth of both components moved along the same direction before and after crisis but 

at lower growth rates after crisis. 

 Imports growth went from 8.1 and 12.6% in average per year of 1995/97 to 9.1 and 

5.1% in 2005/07, in pre-crisis periods for agricultural and food components, respectively. 

After crisis, in 2012/14, imports growth stopped for agricultural goods and decreased at -0.9% 

for food component. Hence, changes in imports growth before crisis increased for agricultural 

component whereas for food imports decreased shortening the trade deficit for this 

component. Changes after crisis moved along the same direction decreasing deficits at higher 

rates for both components. 

Therefore exports and imports growth of agricultural and food components also move 

along the same direction after crisis. Exports continue growing at lower rates than before and 

imports growth stopped and became even negative for food. Since this component share was 

smaller in agrifood deficit (13%) and had self-sufficiency rates higher in period before crisis 

this component is already equilibrated. The agricultural component has larger relative weight 

in agrifood deficit (87%) and coverage rates were lower. Hence, adjustment has to go on for 

more time to reach a balanced trade position. 

Another way to analyze the deficit besides comparing with the GDP is to look to the 

absolute figures as well as imports and exports that originated it. In the case of agricultural 

products deficits did not grow after crisis as they grew before crisis. In average in the period 

after crisis this deficit increased 3% whereas before grew 51%. The change in agroindustry 
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was larger since after an increase of 24% before crisis became practically balanced after 

crisis.  

Before crisis imports of agricultural goods grew 61% but after crisis 30%. Exports 

increased 96% before crisis and 97% after crisis. For food imports grew 56% before crisis and 

31% after crisis and exports increased 64% before crisis and 65% after crisis. Hence, deficit 

decreases are due to basically to the same growth of exports and approximately half of the 

growth of imports. Since agricultural deficit is smaller in absolute and relative terms for agro-

industry products these years were sufficient to bring it to a balance. Agricultural deficit 

coverage rates got better but it will take more time with this behavior to bring about a balance. 

Comparing this change with the overall goods change with crisis is relevant to 

determine how was agrifood change relatively to total economy. Deficit for total goods grew 

before crisis 92% but decreased 50% after crisis. For agrifood the deficit increased 47% 

before crisis and decreased 7% after crisis. Hence, adjustment in agrifood trade was in the 

same direction but much smaller than for the whole economy. 

Before crisis imports for all goods grew 74% and after crisis 28%. Exports increased 

64% before crisis and 35% after crisis. Hence, total goods trade deficit decrease is due to 

basically a large decrease of imports, two thirds of original pre-crisis levels, that more than 

offsets the export decrease, slightly below half the pre-crisis level. That allowed goods deficit 

trade to be reduced after crisis to half of the pre-crisis level. 

Since coverage rates of imports by exports were mentioned it is worthwhile to check 

for their value changes. Average values in agrifood coverage rates of 38% in 1995/97 went up 

to 43% in 2005/7, as exports were increasing at faster growth than imports. As exports growth 

continued and imports growth stopped coverage rates of agrifood increased to 59% in 

2012/14. Growth rates of coverage rates of imports by exports of the two components show 

the food part at balance, i.e., 100% coverage, in 2012/14, up from 79 in 2005/07, and the 

agricultural component progressing from 28% in 2005/07 to 43% in 2012/14. Total goods 

coverage rates increase in the same years from 62 to 82%. Hence, after crisis agrifood and its 

both components went in the same direction and of all goods trade adjustment but the food 

part with faster results in terms of reaching a balanced trade because of the smaller gap that 

had to be covered. 

 

5. AGRICULTURAL AND FOOD PRICES 
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The next point in analysis respects to food prices evolution and their effects. In a small 

open economy like Portugal, international price signals of both raw materials and products are 

immediately transmitted to domestic prices and economic agents involved in the value chain 

of these goods are confronted with these prices. 

 

(Insert table 4) 

 

Table 4 includes besides Portuguese also Euro zone prices. General and food 

consumer price index, including non-processed and processed food, are presented in the table, 

from 1998 to 2014. The initial period considered in this case is 1998/2000 because those are 

the years before euro introduction. The table also includes shares of different goods in 

household expenditure.  

Taking 2014 as a reference, food products account for about 24,9% of the budget of 

families, with the unprocessed and processed sub-components representing 10.7 and 14.2%, 

respectively. The processed component has been increasing its share. In 2006, these 

components had the same weight (Banco de Portugal, Relatório Annual, 2009).  

Agrifood prices increased 2.2% in average terms per year in the period before crises, 

2005/07. These rates were lower than average for the non-processed agricultural goods, 1.9%, 

and higher, 2.5%, for processed agrifood goods, the latter because energy raw materials 

experienced a cycle of increasing prices by that times.  These values compare with rates for 

all goods of 2.4% and general inflation of 2.5%, in average for that period. This agrifood price 

increases were lower than 1998/2000 average of 3.0%, with the non-processed and processed 

components increasing 3.6% and 1.7%, respectively. General inflation was almost similar, 

2.4%, but total goods average price increases of 1.8% were lower than in 2005/07. 

Price increases in average terms are lower after crisis for all components, including 

agrifood. In 2012/14, agricultural and food prices increased 1.7 %, with non-processed food 

goods with a rate of increase of 1.1% and processed food goods with 2.1%.  Consumer 

general price index was 1.0% on average in this after crisis period and for all goods of 0.5%. 

Hence, after crisis agricultural and food prices component displayed an evolution in 

the same direction of lower price increases just as for all goods and general inflation rates. 

Change to decreasing growth rates of agricultural and agroindustry food prices was already 

taking place before crisis and went on after crisis, with changes of 3.2% to 2.2% before crisis 

and to 1.7% after crisis. The non-processed exhibited the same evolution pattern, with 3.6% to 

1.9% and then to 1.1%. The food processed goods component price increase of 2.5% in the 
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was larger since after an increase of 24% before crisis became practically balanced after 

crisis.  

Before crisis imports of agricultural goods grew 61% but after crisis 30%. Exports 

increased 96% before crisis and 97% after crisis. For food imports grew 56% before crisis and 

31% after crisis and exports increased 64% before crisis and 65% after crisis. Hence, deficit 

decreases are due to basically to the same growth of exports and approximately half of the 

growth of imports. Since agricultural deficit is smaller in absolute and relative terms for agro-

industry products these years were sufficient to bring it to a balance. Agricultural deficit 

coverage rates got better but it will take more time with this behavior to bring about a balance. 

Comparing this change with the overall goods change with crisis is relevant to 

determine how was agrifood change relatively to total economy. Deficit for total goods grew 

before crisis 92% but decreased 50% after crisis. For agrifood the deficit increased 47% 

before crisis and decreased 7% after crisis. Hence, adjustment in agrifood trade was in the 

same direction but much smaller than for the whole economy. 

Before crisis imports for all goods grew 74% and after crisis 28%. Exports increased 

64% before crisis and 35% after crisis. Hence, total goods trade deficit decrease is due to 

basically a large decrease of imports, two thirds of original pre-crisis levels, that more than 

offsets the export decrease, slightly below half the pre-crisis level. That allowed goods deficit 

trade to be reduced after crisis to half of the pre-crisis level. 

Since coverage rates of imports by exports were mentioned it is worthwhile to check 

for their value changes. Average values in agrifood coverage rates of 38% in 1995/97 went up 

to 43% in 2005/7, as exports were increasing at faster growth than imports. As exports growth 

continued and imports growth stopped coverage rates of agrifood increased to 59% in 

2012/14. Growth rates of coverage rates of imports by exports of the two components show 

the food part at balance, i.e., 100% coverage, in 2012/14, up from 79 in 2005/07, and the 

agricultural component progressing from 28% in 2005/07 to 43% in 2012/14. Total goods 

coverage rates increase in the same years from 62 to 82%. Hence, after crisis agrifood and its 

both components went in the same direction and of all goods trade adjustment but the food 

part with faster results in terms of reaching a balanced trade because of the smaller gap that 

had to be covered. 

 

5. AGRICULTURAL AND FOOD PRICES 
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The next point in analysis respects to food prices evolution and their effects. In a small 

open economy like Portugal, international price signals of both raw materials and products are 

immediately transmitted to domestic prices and economic agents involved in the value chain 

of these goods are confronted with these prices. 

 

(Insert table 4) 

 

Table 4 includes besides Portuguese also Euro zone prices. General and food 

consumer price index, including non-processed and processed food, are presented in the table, 

from 1998 to 2014. The initial period considered in this case is 1998/2000 because those are 

the years before euro introduction. The table also includes shares of different goods in 

household expenditure.  

Taking 2014 as a reference, food products account for about 24,9% of the budget of 

families, with the unprocessed and processed sub-components representing 10.7 and 14.2%, 

respectively. The processed component has been increasing its share. In 2006, these 

components had the same weight (Banco de Portugal, Relatório Annual, 2009).  

Agrifood prices increased 2.2% in average terms per year in the period before crises, 

2005/07. These rates were lower than average for the non-processed agricultural goods, 1.9%, 

and higher, 2.5%, for processed agrifood goods, the latter because energy raw materials 

experienced a cycle of increasing prices by that times.  These values compare with rates for 

all goods of 2.4% and general inflation of 2.5%, in average for that period. This agrifood price 

increases were lower than 1998/2000 average of 3.0%, with the non-processed and processed 

components increasing 3.6% and 1.7%, respectively. General inflation was almost similar, 

2.4%, but total goods average price increases of 1.8% were lower than in 2005/07. 

Price increases in average terms are lower after crisis for all components, including 

agrifood. In 2012/14, agricultural and food prices increased 1.7 %, with non-processed food 

goods with a rate of increase of 1.1% and processed food goods with 2.1%.  Consumer 

general price index was 1.0% on average in this after crisis period and for all goods of 0.5%. 

Hence, after crisis agricultural and food prices component displayed an evolution in 

the same direction of lower price increases just as for all goods and general inflation rates. 

Change to decreasing growth rates of agricultural and agroindustry food prices was already 

taking place before crisis and went on after crisis, with changes of 3.2% to 2.2% before crisis 

and to 1.7% after crisis. The non-processed exhibited the same evolution pattern, with 3.6% to 

1.9% and then to 1.1%. The food processed goods component price increase of 2.5% in the 



3016    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 9 

intermediate period (2005/07), relatively to 1.7% of the first (1995/97), was due to a cycle of 

high prices of raw-materials but as other components also decreased to 2.1% in the final 

period (2012/14). This behavior was also recorded for all goods component and general 

inflation rate with growth rates in prices increasing from 1.8 and 2.4% to 2.4 and to 2.5% 

before crisis, respectively, and decreasing to 0.5 and 1% in average terms after crisis. 

These price increases before and after crisis compare with EU evolution price 

increases. The agricultural and agro-industry UE components exhibited this same behavior 

with price increases of 1.1 and 1.2 to 2.2 and 2.3 followed by decreases to 1.9 and 2.2, 

respectively. Other goods components and general inflation higher price growth rates, 

between 2.1 to 2.3 %, before crisis evolve to lower price increases, between 1.4 and 2.2%, 

after crisis.  

 

6. CONCLUSION 
 

The financial crisis that arose in 2008 brought to light banking system fragilities all 

over the world and sovereign debt problems of several European countries, including 

Portugal. From 2011 to 2014 an international program to provide financial assistance was 

applied to tackle debt and rescue the economy, intending to correct major disequilibria of 

trade and budget deficits with structural change and reforms to promote productivity and 

improve international financial position and to create conditions for financial and economic 

sustainability. 

Being in the Euro zone, Portugal could not count, as in the past, with exchange rate 

devaluation. Therefore internal devaluation was tried through cuts in salaries and public 

spending, including pensions. To alleviate economic recession and promote productivity 

change and maintain jobs, guidelines for public policies ought to be encouraging firms to 

produce tradable goods and support their efforts to get international increasing exports given 

the weak domestic demand.  

The agricultural and food chain was expected to give his share of contribution to the 

economy adding value to resources allocated to agricultural and food production, decreasing 

trade external deficit, keeping agricultural and food prices low, contributing in these different 

ways to the well being of society. That was the aim of this article, i.e., to examine how, so far 

in this crisis adjustment, agricultural and food business as changed and that contribution has 

evolved. 
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In general, it is fair to say that agricultural and food business did not change much 

with the 2011-2014 economic crisis in Portugal contributing to overall economy close to pre-

crisis patterns. However, a major adjustment of general and agricultural and food international 

trade patterns occurred, mainly through rapid and large decreases in imports and keeping 

exports. 

Agriculture went on giving a negative contribution with negative added value growth 

rates at current prices. Data on agricultural aggregate level indicate that this pattern of 

evolution for this sector has been in place for a long time. 

Agroindustry, including beverages and tabacco, continued growing at a pace well 

above industry and slightly above to total economy before and after crisis, although at lower 

growth rates after crisis. This branch of industry is now the leading component of the sector in 

sales volume and added value continues increasing and contributing to the overall economic 

performance.  

 Hence, agriculture and agro-industry performance is comparable to pre-crisis 

performance maintaining opposite performance and contribution in economic terms. 

However, agricultural and agro-industry international trade contribution to trade 

balance did change after crisis. Both total and agricultural and food products deficits 

decreased considerably after crisis as imports experienced rapid and large reductions and 

exports kept moving at pre-crisis levels.  

Agricultural and agro-industry prices also maintained the trend before crisis They 

followed general inflation rate decreases in Portugal and tendencies of EU countries 

associated with low interest rates and low international prices of energetic and food raw 

materials. Its processed e non-processed components kept a positive evolution of general 

downward inflation rates following euro zone pattern. 

In conclusion, crisis did bring a change. Its major contribution was to reduce imports 

improving coverage rates of imports by exports. However, these coverage rates are still 

around fifty percent for agricultural goods indicating that besides conjuncture demand 

adjustments structural change is needed on the supply side to improve economic performance 

of agricultural and food business.  
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Table 1: Total and Agriculture, forestry and fishing branch of activity GVA, 
 at current base prices, 1995-2014 

 
Un.: 106 Euros     

       
 

Year Agriculture, forestry 
and fishing Total GVA  

1995 4 265 78 457  
1996 4 306 82 872  
1997 3 913 90 067 

 1998 3 936 97 381 
 1999 3 929 104 255 
 2000 3 992 112 568 
 2001 4 015 119 145 
 2002 3 881 124 793 
 2003 3 872 127 819 
 2004 3 956 133 270 
 2005 3 642 137 599 
 2006 3 737 143 579 
 2007 3 502 152 183 
 2008 3 507 156 016 
 2009 3 409 155 506 
 2010 3 463 158 326 
 2011 3 209 154 243 
 2012 3 212 147 362 
 2013 3 542 149 768 
 2014Pe 3 528 151 714 
 % Change between three year moving average: 
 95/97 05/07 87% 172% 
 05/07 12/14 95% 104% 
 % of Agricultural in Total GVA for three year moving 

average: 
 1995/97 5,0%   
 2005/07  2,5%   
 2012/14 2,3%   
  

 
 

Source: INE, Contas Nacionais, database 
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Table 2: Total and agri-food, beverages and Tabacco industry GVA at current 
base prices, 1995-2013 

 
 

Un.: 106 Euros       

Years 

Agrifood 
Beverages and 
Tabaco industry 

GAV 

TOTAL GAV   

1995 1 629,6 78 456,5   
1996 1 877,0 82 871,6   
1997 1 949,1 90 066,9   
1998 2 205,0 97 380,6   
1999 2 527,8 104 255,2   
2000 2 466,4 112 568,0   
2001 2 708,9 119 144,9   
2002 2 916,0 124 793,2   
2003 3 010,4 127 819,0   
2004 3 093,4 133 269,8   
2005 3 182,4 137 599,4   
2006 3 239,1 143 579,4   
2007 3 221,4 152 183,2   
2008 3 358,9 156 016,4   
2009 3 543,3 155 505,9   
2010 3 567,8 158 325,9   
2011 3 417,7 154 242,8   
2012 3 354,1 147 361,6   
2013 3 509,0 149 768,4   

% Change between three year moving 
average:       
1995/97 2005/07 177% 172%   
2005/07 2011/13 107% 104%   
% of Agricultural in Total GVA for three year moving average: 
1995/97 2,2%     
2005/07  2,2%     
2011/13 2,3%     

 
Source: INE, Contas Nacionais, database 
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Introdução: politização e pluralização na política externa brasileira  

 

O protagonismo conquistado pelo Brasil no cenário internacional nos últimos 

anos indica a necessidade de se examinar como as escolhas e estratégias do país 

resultam da pluralidade de interesses e agendas da sociedade. Segundo Amorim Neto 

(2012), à medida que o desenvolvimento socioeconômico de um país avança, este tende, 

ipso facto, a buscar maior densidade em sua atuação internacional na defesa de seus 

interesses2. Em consequência, assuntos de natureza externa tendem a ocupar espaço 

crescente nos debates domésticos e a mobilizar os atores na órbita de diferentes 

coalizões políticas (Keohane and Milner 1996). 

Uma vez que escolhas das instâncias governamentais dessa área geram efeitos 

distributivos (Lima 2000), cumpre problematizar os condicionantes e disputas atinentes a 

esse policy-making peculiar: de uma política pública gestada no mesmo ambiente das 

demais políticas públicas (PP) porém endereçada ao exterior; em outros termos, uma 

‘política de fronteira’ (Alden and Aran 2012). Logo, a política externa (PE) é despida do 

rótulo de política de Estado supostamente insulada das injunções do sistema político e 

cuja produção estaria irrigada por preceitos excepcionais como a razão de Estado ou 

interesse nacional (Lopes 2008). De tal modo, abre-se o campo de visão para a dinâmica 

de interesses plurais que disputam vez e voz junto à agência diplomática e para além dela.  

‘Estudar a PE como política pública implica, teórica e metodologicamente, 

portanto, procurar entender como e por que os governos optam por determinadas ações 

(Souza 2006: 22), concedendo-lhe deste modo a prerrogativa da efemeridade e da 

transitoriedade’ (Milani and Pinheiro 2013: 14). Todavia, outro componente requer 

consideração: as demais políticas públicas já não têm apenas o ambiente doméstico 

como sua origem e seu destino; pelo contrário, há um processo contínuo e crescente de 

internacionalização das políticas públicas brasileiras por intermédio de programas de 

cooperação em várias áreas como saúde, transferência de renda, educação e agricultura 

(Lima 2013). 

                                                           
2 Embora não exista relação de causalidade direta e necessária entre crescimento econômico e 
protagonismo internacional, o pressuposto de uma base social constituída em torno da política externa 
encontra fundamentação em sendas importantes das teorias de Relações Internacionais, notadamente no 
Liberalismo e no Marxismo. Nesse sentido, quando se constata avanços nas condições materiais e no 
ambiente político-institucional democrático, é cabível supor que essa base social é adensada tanto em 
termos numéricos como na qualidade e no alcance de sua participação. Ver, por exemplo, Badie (2010). 
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A incorporação mais sistematizada desses temas – que deixam de ser 

periféricos e/ou se impõem por força da agenda governamental – ao campo da PE 

constitui elemento dinamizador da pluralização das agendas e atores envolvidos e aporta 

novas perspectivas acerca dos problemas internacionais e sobre o papel a ser 

desempenhado pelo Brasil no enfrentamento deles. A abertura de escritórios 

internacionais da Embrapa (em Gana), da FIOCRUZ (em Moçambique) e do IPEA (na 

Venezuela) expressa a variedade de temas e matizes que dão a tônica dessa nova 

conjuntura. É preciso, portanto, reconhecer que a pluralização dos atores engajados em 

ações e/ou discussões internacionais e no policy-making da PE tende a aumentar a 

legitimidade das decisões tomadas – que passariam por escrutínio mais abrangente – 

como também concorreria para o êxito na implementação doméstica dos compromissos 

assumidos em fóruns e arenas internacionais (LIMA 2013). 

Essa relação, no entanto, não é direta, uma vez que ‘a pluralidade convive com 

hierarquias, assimetrias e competências distintas dos atores, além de visões variáveis 

sobre o bem público’ (Milani and Pinheiro 2013: 12). Conforme a metáfora descrita por 

Hill (2003), a política externa tende a ser como um veículo que traz a reboque diversos 

problemas que concernem à natureza dos atores, das ações, expectativas e estratégias 

políticas diversas. No caso brasileiro, tal aspecto assume relevância ainda maior quando 

observado vis-à-vis as profundas desigualdades estruturais que marcam nossa sociedade 

e está refletido na ausência de entendimentos básicos sobre o modelo de 

desenvolvimento a ser perseguido pelo país e o papel que lhe caberia desempenhar no 

mundo.  

Esses dissensos são componentes fundamentais do processo político e 

acentuam-se na medida em que as relações sociais e o próprio Estado são tensionados 

pela égide da democratização. Por meio de arranjos político-institucionais mais ou 

menos contingentes, os grupos de interesse e as agências burocráticas reconfiguram-se, 

recompõem interesses e reorganizam estratégias. A esse respeito, o estudo de 

Puntigliano (2008) examina as mudanças organizacionais e transformações no 

organograma da agência diplomática vis-à-vis as mudanças no sistema político desde os 

anos 1950. De lá para cá, testemunhou-se o apogeu e a crise do modelo nacional-

desenvolvimentista que constituiu a ideia-força premente de sucessivos governos 

(democráticos e ditatoriais). Durante sua vigência, a inserção internacional brasileira 

estava intrinsecamente atrelada a esse objetivo maior e a política externa tinha por 



3026    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

3 
 

incumbência respaldar essa orientação programática nos fóruns e arenas em que o Brasil 

era partícipe. 

A rigor, a agência diplomática gozava de relativa autonomia para tomar 

decisões e era detentora de uma delegação tácita dos atores sociais para assim proceder. 

De tal sorte que ‘os agentes diplomáticos representavam de jure e de facto o interesse 

coletivo pelo desenvolvimento industrial’ (Lima 2000: 294), perfazendo um padrão que 

foi sendo progressivamente solapado a partir da democratização, seguida pela abertura 

econômica. Essa convergência de liberalização política e econômica forçou uma maior 

abertura do policy-making da PE às negociações e disputas entre interesses setoriais e 

contribuiu para instaurar canais formalizados de transmissão de interesses (Oliveira and 

Milani 2012). As negociações agrícolas internacionais ilustram essa tendência. Muito 

embora o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já participasse de 

forma relevante nessa agenda desde a década de 80 (Farias 2007), as mudanças no 

aparato institucional desse ministério, a partir da década de 90, estabeleceram uma nova 

dinâmica de relacionamento entre Mapa e MRE e apontam para inovações que 

progressivamente incidiram sobre o trade policy-making vis-à-vis uma nova fase da 

inserção internacional do país e sua política externa. 

As mudanças desde os anos 1990 criaram novos tipos de dificuldade e 
desafios, mas esses problemas também foram vistos como possibilidades. Ao 
invés de criticar as [novas] arenas e opiniões no processo decisório ‘pelo lado 
de fora’, o Itamaraty procurou reestruturar sua organização de modo a 
influenciar o máximo possível ‘pelo lado de dentro’ (Puntigliano 2008: 51). 

 

Nesse diapasão, entende-se que houve um deslocamento sucessivo nas fontes 

de legitimidade da autoridade institucional do Itamaraty. De um padrão calcado 

sobretudo no patrimonialismo, no carisma e na racionalidade burocrática, ‘hoje sua 

autoridade tem como nova fonte de legitimidade o pressuposto do exercício da 

democracia’ (Milani and Pinheiro 2013: 16). ‘Sendo assim, o Itamaraty busca coordenar 

as atividades dos demais atores e agências do governo federal em matéria de política 

externa, uma vez que todos compartilham a mesma fonte de autoridade [...]’ (Farias 

2012: 321). Esse esforço também alcança a cooperação ‘com os governos subnacionais, 

que têm certa autonomia como entes federados, e com os agentes societários, que 

gozam de autonomia formal’ (Farias 2012: 321). Conforme é objeto deste artigo, 

pretende-se examinar alguns aspectos desse processo à luz das evidências aportadas 

pela atuação de atores ligados à agricultura empresarial, cuja ênfase recai no Ministério 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), buscando ainda debater as 

transformações institucionais deste ministério como indicativas da natureza e do alcance 

das metamorfoses em curso. 

 

 Inputs da internacionalização e da política burocrática sobre o policy-making da 

política externa  

 

A recente trajetória brasileira de liberalização política e abertura econômica 

tem impulsionado a realização de reformas institucionais abrangentes que não se 

restringem ao domínio econômico e alcançam as próprias instituições de governo e um 

leque variado de políticas públicas. Desse modo, a agenda doméstica e os assuntos de 

natureza externa se tornam cada vez mais inter-relacionados, quando não indissociados, 

e passam a compor um quadro de influência recíproca que impõe novos 

constrangimentos ao policy-making em geral e para a política externa, em particular. 

Sob essa égide, o país experimentou um acentuado avanço em sua integração à 

economia mundial, consubstanciando um importante vetor para a busca de uma inserção 

internacional cada vez mais densa e multifacetada. Seja pela via da cooperação 

internacional, pelos processos de integração regional ou ainda no bojo do trade policy-

making, a política externa brasileira incorporou um leque mais amplo de temas e 

agendas que contribuiu decisivamente para sua pluralização. De fato, observou-se uma 

abertura tanto horizontal quanto vertical no policy-making da política externa: ‘assim 

como o Itamaraty começou a olhar verticalmente dentro da sociedade (e vice-versa), o 

ministro também foi obrigado a dividir poder horizontalmente com outras unidades do 

Estado brasileiro’ (Cason and Power 2009: 121). 

Em face da pluralidade de atores sensíveis às negociações internacionais na 

seara comercial, o trade policy-making tem sido apontado como um lócus privilegiado 

para a participação ministerial e para uma maior abertura do Itamaraty à sociedade 

(Oliveira and Milani 2012). A propósito, o Conselho Nacional de Comércio Exterior 

(Concex) – sucedido pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) – tem sido fórum de 

coordenação relevante desde o regime militar. No seio deste, resoluções históricas 

foram discutidas e aprovadas no tocante ao comércio internacional de produtos 

agrícolas. A Resolução 155, por exemplo, publicada em maio de 1988, tratou de abolir 
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boa parte das restrições previamente existentes para a exportação das commodities 

agrícolas produzidas no país (Leite 1996). O próprio processo negociador que culminou 

na resolução foi marcado pela atuação concertada entre diversos ministérios, sobretudo 

Fazenda e Agricultura, que se dedicaram a produzir conjuntamente estudos e relatórios 

que serviram de base para as medidas adotadas (Helfand 1999). 

A lenta transição da institucionalidade da política comercial externa, a partir do 

final dos anos 80, concorreu para diluir ainda mais as competências e atribuições sobre 

o trade policy-making. A passagem do Concex para a Camex significou o fim do poder 

de veto do Ministério da Fazenda sobre as resoluções do órgão e o fortalecimento da 

função de coordenação política da Camex foi realçada pela entrega da presidência do 

colegiado ao Ministro-chefe da Casa Civil (Veiga and Iglesias 2002). Entretanto, o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) não somente 

voltou a ocupar a presidência do órgão em 1998 (que exercia à época do Concex), como 

também ampliou seu hall de atribuições ao tornar-se responsável pela secretaria 

executiva. Nesse ínterim, o Itamaraty é substituído pelo Ministério da Fazenda na vice-

presidência da Camex.  

Para Cason e Power (2009), a própria composição abrangente do conselho de 

ministros esboça a propensão para um debate mais intenso sobre o trade policy-making, 

sobretudo a partir de 2005 quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

obtém assento e passa a contrapor as demandas de liberalização comercial aportadas 

pelo Ministério da Agricultura (Mapa). Além disso, no seio da Camex está albergado o 

Conselho Consultivo do Setor Privado (CONEX), que funciona vinculado ao Conselho 

de Ministros e constitui o segundo fórum mais importante da instituição. Esse conselho 

conta com a participação de 20 representantes do setor privado e desempenha funções 

de interlocução e canal direto de transmissão dos interesses e posições dos empresários 

frente às pautas e deliberações da Camex e vice-versa. 

Não obstante, outras iniciativas já estavam em curso nessa senda desde o limiar 

dos anos 1990 como o Comitê Empresarial Permanente do MRE e o Fórum Consultivo 

Econômicos e Social do Mercosul e, especialmente, as Seções Nacionais de 

Coordenação (uma dedicada à Alca e outra à União Europeia) (Oliveira and Milani 

2012). Tais mecanismos foram responsáveis pela diversificação dos formatos de 

coordenação inter-burocrática e dos arranjos institucionais que, por sua vez, 

concorreram para operar transformações em diversas agências setorializadas e, 
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simultaneamente, impulsionaram o desenvolvimento de dispositivos e instituições em 

moldes supra setoriais. Tudo isso requer consideráveis ajustes no modus operandi dos 

órgãos e burocracias envolvidos no tocante à nova dinâmica requerida por um processo 

decisório mais aberto e plural e, consequentemente, com maior propensão às tensões, 

conflitos e contradições. 

De saída, é mister ressaltar que a burocracia nunca será completamente neutra 

e que seus objetivos podem ganhar autonomia perante as decisões políticas. Na visão de 

Loureiro, Olivieri e Martes (2010), esse aspecto é ainda mais determinante uma vez que 

‘no Brasil, a burocracia não só participa do processo decisório como é um de seus atores 

mais importantes’ (Loureiro, Olivieri e Martes 2010: 74). Seja por concessão de poder 

por outros atores políticos, seja por meio da usurpação desse poder, fato é que a 

burocracia, em muitos casos, acaba exercendo efetivamente papel de direção de Estado. 

Tendo em vista esse caráter fluído do relacionamento entre política e administração, 

pode-se afirmar que os outputs do processo político também são tributários da 

competição entre distintas visões e preferências intra e inter burocracias. O jogo 

estratégico e a dinâmica de barganha subjacentes a esse processo são determinados por 

atores que pautam suas ações por múltiplas compreensões acerca dos problemas 

públicos e das possíveis formas de intervenção sobre os mesmos. 

Além disso, conforme afirmaram Allison e Zelikow (1999: 255) ‘os atores 

[burocráticos] tomam as decisões governamentais com base não numa escolha única e 

racional mas sim pelo vai e vem que é próprio da política’. Por certo, uma política 

pública pode resultar sobretudo da posição relativa ocupada pelos atores burocráticos no 

interior do aparelho de Estado e de sua eventual capacidade de influenciar o policy-

making numa determinada direção, sobrepujando visões e propostas concorrentes 

dotadas de menor capacidade de incidência naquele jogo político. Para Muller e Surel 

(2004) essa capacidade de influência sobre as decisões políticas também está 

relacionada com o tipo de relação público-privada estabelecida entre os policy-makers, 

grupos de interesses e demais atores envolvidos na elaboração e implementação de uma 

política.  

Como essas relações não são estanques e seu impacto no policy-making não 

está determinado a priori, Muller e Surel (2004) advogam pela necessidade de 

considerar que o modo e a intensidade de participação e/ou influência variam de um 
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espaço de ação para outro e de um período a outro. ‘De maneira conexa, coloca-se a 

questão de saber quais são os fatores que determinam essa capacidade de influência’ 

(Muller and Surel 2004: 23). Esses fatores podem ser estruturais e pouco propensos à 

mudança ou, em oposição, podem depender dos recursos a serem mobilizados e das 

alianças e coalizões políticas. Ao fim e ao cabo, põe-se em evidência o desafio de 

constituir e de construir um continuum que dê conta dessa fluidez de capacidades e 

modos de ação dos diferentes grupos sociais no quadro das políticas públicas. 

Nesse sentido, o modelo de análise desenvolvido por Allison e Zelikow (1999) 

fornece pistas importantes para o exame da ‘complexa arena do jogo inter-burocrático’. 

Em seu terceiro modelo explicativo – focado na política burocrática – os autores adotam 

um olhar teórico-metodológico capaz de captar alguns traços do papel e do alcance 

desses arranjos político-institucionais na determinação do policy-making da política 

externa. De saída, evocam a noção de círculos concêntricos integrados por atores 

assimetricamente dotados de capacidades e recursos de poder para influenciar nos 

rumos e no conteúdo do processo decisório: 

 
Lideranças políticas e burocratas de alto escalão compõem um círculo de 
atores centrais, cuja importância e protagonismo estão relacionadas à decisão 
ou ao resultado particular que o analista busca explicar. Alguns participantes 
são imperativos; outros podem ser convidados ou forçar sua entrada. Além da 
arena central, sucessivos círculos concêntricos abrangem burocratas de 
menor escalão do Poder Executivo, a imprensa, ONGs, e o público em geral. 
Conflitos travados nos círculos periféricos repercutem no processo decisório 
e nos atores que afetam mais diretamente as escolhas e ações governamentais 
(Allison and Zelikow 1999: 255-256). 

 

Em trabalho de revisão desse modelo, Alden e Aran (2012) destacam alguns 

dos rendimentos analíticos decorrentes de uma maior ênfase no papel exercido por esses 

‘conglomerados de grandes organizações burocráticas e atores políticos’. 

Primeiramente, assume-se que tais arranjos geram outputs que podem moldar o 

ambiente no qual os policy-makers tomam as decisões. Dentre esses outputs listam-se: i) 

as informações que os burocratas possuem e repassam (ou não) para os demais 

integrantes do governo e que, amiúde, desdobram-se nas alternativas apresentadas aos 

tomadores de decisão em última instância; ii) o peso de um modus operandi que enseja 

procedimentos e atitudes mais ou menos padronizadas para enquadrar as questões 



Atas  Proceedings    |    3031

 A economia e a política do comércio agrícola no século XXI  P18

8 
 

concernentes à política em tela de acordo com as convenções sedimentadas na cultura 

organizacional das burocracias (Alden and Aran 2012: 33). 

No limite do argumento, é cabível supor que o papel das burocracias no policy-

making em geral, e da política externa em particular, alcança disputas em torno do poder 

de agenda e das clivagens sociais que elas criam, já que ‘a natureza dos problemas em 

política externa permite desacordos fundamentais entre pessoas razoáveis sobre como 

resolver tais problemas’ (Allison and Zelikow 1999: 256). Mais ainda, parece-nos que 

tal dimensão dos conflitos e tensões envoltos no jogo político responde à formulação 

consagrada na teoria do poder simbólico de Pierre Bourdieu segundo a qual o poder de 

propor e de definir as alternativas é uma das formas mais elevadas de poder, pois define 

a fronteira do que é pensável e impensável, ou do que é dizível e indizível (Bourdieu 

1990). 

Em se tratando da alta burocracia, Lentner (2006) alega que o trato dos 

assuntos domésticos e externos que envolvem considerável grau de expertise e/ou 

especialização tende a ser conduzido, com frequência, pelos mesmos atores. Essa 

constatação é alentada, por exemplo, pelo papel detido pelo Ministério da Fazenda nas 

negociações financeiras internacionais ou do Ministério da Educação com relação aos 

programas de cooperação educacional. Em ambos os casos, é patente que poder-se-ia 

reconhecer nessas burocracias um tipo de trabalho ‘de fronteira’, que envolve 

dimensões domésticas e internacionais. Como atestam Sanches Badin e França (2010), a 

pluralização de atores no policy-making da PE tem importante lastro na proliferação de 

assessorias internacionais cada vez mais especializadas e robustas em diversos 

ministérios e agências federais.  

Contudo, é preciso lembrar da norma constitucional prevista nos artigos 21 e 

84 da CF/88 que estabelece a necessidade de respaldo institucional dos atores primários 

da política externa – mormente Presidência da República e MRE – em favor das 

agências governamentais “domésticas” e entidades subnacionais engajados no front 

internacional (Sanchez et all. 2006). ). A chancela do MRE se faz presente tanto 

diretamente por força desse arcabouço legal quanto indiretamente, por intermédio da 

participação de diplomatas nas assessorias internacionais supramencionadas. Segundo 

Cheibub (1985), há décadas se observa uma ampla mobilidade de diplomatas para 

outras agências governamentais. Tal situação denota certo grau de deferência ao 
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Itamaraty, já que ‘a aceitação por parte das outras agências é motivada pela “crença” ou 

“consciência” de que o diplomata é, em geral, um profissional bem preparado para o 

exercício de tarefas ligadas à administração do Estado’ (Cheibub 1985: 130). Por certo, 

a longevidade dessa crença está parcialmente ancorada no “elevado grau de exigência 

substantiva” que tem caracterizado o concurso de admissão à carreira diplomática 

(LOPES 2008: 108). 

Nos exemplos supramencionados, o aparato institucional do Itamaraty, seja em 

termos de pessoal ou de outros recursos, se faz presente naqueles trâmites: as 

negociações financeiras internacionais sempre contam com a participação de diplomatas 

(lotados no Itamaraty ou no próprio Ministério da Fazenda); os programas de 

cooperação educacional contam com ostensivo apoio dos consulados e embaixadas no 

exterior e da Divisão de Temas Educacionais (DCE) do Itamaraty; uma parte das 

assessorias internacionais das agências federais também tem em seus quadros 

diplomatas cedidos ou egressos do MRE e o mesmo vale para algumas organizações do 

sistema corporativo brasileiro. Ressalta-se, portanto, que a coordenação inter-

burocrática se acentua como condição sine qua non do policy-making da política 

externa. 

Retomando o caso paradigmático da política comercial externa, constata-se que 

à diferença de outros países emergentes como México e Índia, o Brasil não removeu o 

policy-making da política comercial externa do leque de atribuições concentradas pela 

agência diplomática. Conforme já destacado, embora a Câmara de Comércio Exterior 

(Camex) desempenhe papel decisivo na regulação das questões relativas aos fluxos 

comerciais internacionais e seja lócus privilegiado para a interveniência dos ministérios 

domésticos (Cason and Power 2009), o Itamaraty conserva papel político central 

atinente às negociações comerciais internacionais e à representação do país nos fóruns e 

arenas bilaterais e multilaterais ligados ao tema. 

E é possível supor que daí decorram novos focos de tensão e conflito emanados 

de agências governamentais interessadas na instauração de um novo padrão de processo 

decisório para o trade policy-making ou, pelo menos, em alcançar um estatuto que 

garanta uma participação mais efetiva nessa seara. Uma vez mais, cumpre salientar que 

a própria dinâmica da internacionalização mais acentuada da economia, dos atores e 

organizações sociais e das instituições políticas brasileiras concorre para tornar mais 
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claros os vetores de mudança em termos de participação e de capacidade de influência 

(real ou potencial) de agências e atores burocráticos. 

A internacionalização afeta as oportunidades e os constrangimentos que se 
colocam aos atores sociais e, portanto, suas preferências políticas – não 
necessariamente em termos dos recursos que os atores perseguem [...] mas 
suas escolhas acerca das políticas mais apropriadas para a realização de suas 
metas e objetivos (Keohane and Milner 1996: 4) 

 

Nesse sentido, os atores burocráticos foram progressivamente se apropriando 

de fóruns e canais seletivos de participação que foram abertos (Pizetta 2005) e, mutatis 

mutandis lograram recalibrar suas estratégias de ação em face da nova conjuntura, 

obedecendo a uma lógica de policy learning que tende a encorajar mudanças não só nas 

preferências dos atores, mas também nas políticas públicas e nas próprias instituições 

políticas (Pierson 1993). Como destacado por Hill (2003), sistemas políticos mais 

pluralistas ‘não são altamente determinados; espaços para ação às vezes se abrem de 

maneira imprevisível. A questão é quem está disposto e apto a ocupar esses espaços e 

em benefício de quem as decisões são tomadas’ (HILL, 2003, p. 29) 

 

 Fortalecimento e metamorfoses institucionais à conquista do internacional: o caso 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 

 

Diante do cenário de liberalização política e abertura econômica implantado no 

Brasil desde o fim dos anos 1980, configurando uma fase denominada por Lima (2000) 

de ‘integração competitiva’, mudanças estruturais tiveram lugar tanto na economia 

como no sistema político do país, impondo novos desafios à lógica de atuação do 

Estado e às suas políticas públicas. Muito embora as reformas não tenham destituído o 

Estado de sua capacidade de intervenção, é fato que elas foram responsáveis pela 

incorporação da lógica do mercado ao modus operandi da ação do Estado, ensejando a 

reconfiguração dos atores, a recomposição dos interesses e a reorganização de suas 

estratégias de representação. Esse ambiente institucional pós-reformas – ainda não 

consolidado – é marcado por um esforço de adaptação ao contexto mais competitivo, 

que repercute nas estratégias de ação política organizada e reforça a centralidade da 

burocracia nesse novo formato de policy-making (Diniz and Boschi 2004). 
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Essas transformações foram matizadas por momentos de maior polarização das 

posições e coordenação política mais restrita e menos eficaz e, de outro lado, por fases 

de maior articulação e diálogo interestatal e com os grupos de interesse. Os anos 

marcados pela estabilização monetária conquistada ao preço da relativa estagnação 

econômica se aproximam mais do primeiro padrão, enquanto o período pós-2003 é mais 

comumente percebido como uma fase de resgate parcial do diálogo e da cooperação nos 

moldes do período desenvolvimentista (Acselrad 2012). De fato, esses deslocamentos 

na forma de ação do Estado não afetam linearmente suas agências e constituencies e 

acabaram por constituir importantes vetores para o rearranjo de forças no bojo do jogo 

político. Porém, essa reabertura do Executivo federal à concertação política mais ampla 

também reforçou a primazia de certos setores que já vinham ganhando espaço sob a 

égide da integração competitiva e que sofreram menos com a retração no papel do 

Estado: 

 
Com o agronegócio, foi patente a articulação dos dois governos aqui 
enfocados [FHC e Lula] através do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), ocupado por notórios aliados do empresariado rural. 
Próxima deles, permaneceu atuante a maior organização nacional de 
produtores rurais ligada ao sistema sindical oficial [CNA] (Acselrad 2012: 
XV) 

 

Sendo uma das pastas mais antigas da Esplanada dos Ministérios, o Mapa foi 

criado ainda no século XIX e permaneceu com suas estruturas e atribuições 

praticamente inalteradas durante várias décadas. Tal estabilidade só começou a ser 

modificada no início dos anos 1990, quando foi levada a cabo importante reestruturação 

que abriu portas para a incorporação progressiva de diversas questões e agendas das 

relações internacionais à estrutura regimental do Ministério e ao seu horizonte de 

interesse e atuação. A inserção no mercado internacional da agroexportação brasileira, a 

partir de 1999, ‘superou com ampla margem a penetração das exportações não agrícolas 

do país (...). Comprovou-se que a competitividade das exportações agrícolas brasileiras 

superava as exportações não agrícolas nacionais e as exportações agrícolas da maioria 

das economias estrangeiras’ (Acselrad 2012: 80). 

 
Com a evolução nos cenários interno e externo, mudou também a forma pela 
qual o Ministério da Agricultura passou a ser demandado pelo setor privado 
agrícola. O crescimento da produtividade e da competitividade do setor 
agrícola brasileiro (...) fez com que o mercado externo se tornasse uma 
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grande oportunidade de incremento de renda para o agronegócio nacional. 
Isso representou um incentivo para que o setor se organizasse e pressionasse 
o Mapa, seu tradicional interlocutor, para que auxiliasse no processo de 
abertura de novos mercados e providenciasse os mecanismos formais 
necessários para a efetivação das exportações (Machado 2009: 77) 
 

  

Somente em 1992 o Mapa instituiu sua assessoria internacional e, desde então, 

alguns integrantes da Secretaria de Política Agrícola (SPA) passaram a prestar 

assessoria nas negociações da Rodada Uruguai do GATT. Um ano após a criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o Ministério publicou um novo regimento 

que refletia as primeiras modificações institucionais direcionadas à sua atuação externa. 

O decreto 1784 de janeiro de 1996 consolidou o papel da assessoria internacional do 

Gabinete do Ministro e trouxe novas competências à SPA e também à Secretaria de 

Defesa Agropecuária (SDA) atinentes ao acompanhamento e implementação de 

políticas e acordos internacionais. As duas secretarias logo desenvolveram pequenos 

núcleos dedicados àqueles fins. 

Com o regimento de 1998, o raio de abrangência da ação externa do Mapa foi 

ampliado, cabendo ao Gabinete do Ministro ‘coordenar e promover o desenvolvimento 

de atividades, no âmbito internacional, nas áreas de cooperação, assistência técnica e 

financiamento externos, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores 

(MRE), e outros órgãos da administração pública’ (Decreto 2681 de julho de 1998). 

Além disso, o Departamento de Pesca e Aquicultura foi acrescido de competência para 

participar de negociações internacionais relativas ao setor. Já em 2003, a estrutura da 

Secretaria de Política Agrícola (SPA) é novamente modificada para albergar o 

Departamento de Políticas e Acordos Comerciais Agrícolas e as unidades do Açúcar e 

Álcool e do Café também incluem em seus regimentos o cumprimento de atribuições 

ligadas à promoção desses produtos no exterior. 

Convém salientar que determinados produtos agrícolas como açúcar e álcool, 

café, trigo e leite têm um histórico de regulação estrita por parte do governo brasileiro. 

E, como tal, puderam contar com diferentes arranjos institucionais e, até mesmo, com 

agências federais específicas em determinados momentos. Este é o caso, por exemplo, 

do Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool (IAA) e do Instituto Brasileiro do Café 

(IBC). Ambas agências eram investidas de amplas competências em matéria de política 

agrícola para os respectivos setores (políticas de preços, regulação de estoques, etc.) e, 

igualmente, tinham importantes inserções no front internacional nas searas comercial e 
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regulatória (Helfand and Rezende 2004). Durante a crise econômica dos anos 80, tanto a 

cafeicultura como o setor sucroalcooleiro foram negativamente afetados pelo cenário 

adverso e suas respectivas agências foram sendo progressivamente esvaziadas até serem 

extintas pelas reformas do governo Collor. Mesmo após reincorporação ao Mapa, os 

dois setores gozam de órgãos próprios que hoje compõem a Secretaria de Produção e 

Agroenergia (SPAE): o Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia e o 

Departamento do Café (Mapa 2015a). 
Em 2005, o Mapa sofreu uma ampla reforma administrativa que atingiu toda a 

pasta e foi capitaneada pelo então ministro Roberto Rodrigues, notória liderança do 

setor agrícola brasileiro. A propósito, Rodrigues era o principal porta-voz da parcela 

mais modernizada do agronegócio3 mas que, nem por isso, poupou esforços para 

concertar estratégias e entendimentos comuns à miríade de atores que integram o setor, 

inclusive com as já desgastadas organizações corporativas oficias. E um ponto para o 

qual todos convergiam girava em torno da premência de dotar o Mapa de um arcabouço 

institucional que servisse de plataforma para o processo de internacionalização do 

agronegócio. Para o Ministro Rodrigues, o Itamaraty era ‘rígido e intransigente’ 

(Pizzeta 2005: 122) e não considerava adequadamente as demandas e especificidades da 

agropecuária. Sob o signo da restruturação posta em marcha por ele, a percepção dos 

atores denotava maior alento sobre a inclinação do governo Lula em ouvir o 

agronegócio, como captou Carvalho (2010) em entrevista com o ex-secretário executivo 

da CNA Antônio Donizetti Beraldo: 

 
Embora a política do governo anterior (fosse) mais coerente, [...] a 
interlocução com o setor privado melhorou nesse governo [governo Lula] 
[...]. Embora [não haja concordância] com determinadas teses, com 
determinados atos, mas melhorou. O setor privado é mais consultado, há mais 
abertura para a participação (Carvalho 2010: 419) 

 

Uma instância criada nessa direção foi a Câmara Temática de Negociações 

Internacionais, onde tinham assento permanente, além de representantes das diversas 
                                                           
3 Rodrigues é um dos fundadores ex-presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), ex-
presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB) e da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e 
ocupou ainda o extinto posto de representante do setor rural no Conselho Monetário Nacional (CMN) até 
chegar ao cargo de ministro da agricultura (2003-2006). De fato, Roberto Rodrigues foi um dos 
precursores da estratégia de constituir uma nova identidade política à agricultura empresarial: do antigo 
ruralismo opera-se a passagem ao moderno agronegócio. Essa manobra acabou por se consolidar no 
discurso de praticamente todos os atores relevantes da agricultura brasileira. Entidades de representação 
tradicionais, como a CNA e a SRB, a mídia, o mundo acadêmico e amplos setores governamentais 
adotaram o termo agronegócio como sinônimo de cadeias produtivas envolvendo produtos de base 
agrícola (Santos 2011). 
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burocracias envolvidas, organizações representativas do agronegócio e organizações 

civis como o Icone4. Diversas posições e estratégias de atuação do Mapa foram irrigadas 

pelas discussões travadas nesse fórum, com destaque às negociações multilaterais na 

OMC e os posicionamentos adotados pelo Brasil no quadro do G20 agrícola (Oliveira 

and Milani 2012). No entanto, é cabível supor que o ponto alto do processo de 

reestruturação do Mapa em prol de maior ativismo no cenário internacional tenha sido a 

criação da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI)5. A partir daí as 

negociações internacionais e outras atividades externas passam a compor o hall de 

atribuições da pasta de forma explícita. 

 
No Regimento publicado pelo Decreto 5351 de 2005, foi inserido no primeiro 
capítulo que trata da ‘natureza e competência’ do Mapa o artigo 2, com a 
seguinte redação: ‘Compete, ainda, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento tratar de negociações agrícolas internacionais e apoiar as 
ações exercidas por outros Ministérios, relativamente ao comércio exterior’. 
Além da criação da SRI, outro fenômeno pôde ser observado na 
reestruturação de 2005: a multiplicação de referências a atribuições 
internacionais em grande parte dos departamentos do Ministério. Dezoito 
departamentos fizeram constar em seus regimentos a atribuição de ‘formular 
propostas e participar de negociações de acordos, tratados ou convênios 
internacionais em articulação com os demais órgãos do Ministério’ – apesar 
da criação da SRI para exercer tal função (Machado 2009: 80). 

 

Ao longo dessa primeira década de existência, a SRI manteve-se com a 

estrutura inalterada, contando com Departamento de Assuntos Comerciais (DAC), 

Departamento de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias (DNSF) e Departamento de 

Promoção Internacional do Agronegócio (DPIA). Dentre eles, o de maior atuação tem 

sido o DAC. Além de aportar contribuições de monta às negociações agrícolas no 

âmbito da OMC, por intermédio da Coordenação-Geral de Negociações Multilaterais, o 

DAC atua também nas negociações comerciais dentro do Mercosul e nas negociações 

                                                           
4 “Em 2003, o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone) foi criado com o 
apoio de várias entidades representativas de setores do agronegócio. Integrado por especialistas em 
agricultura, política comercial e negociações internacionais, o instituto se transformou, em pouco tempo, 
em um interlocutor relevante do Mapa e do MRE para as negociações da Rodada Doha” (Carvalho 2010: 
418) 
5 A criação da SRI também foi apontada como importante passo para adensar os esforços empreendidos 
pelas associações extra corporativas do setor agrícola que, em boa medida, têm tido atuação crescente na 
produção e disseminação de estudos e estatísticas sobre o comércio exterior de produtos agrícolas para 
seus associados. Essa articulação público-privada ficou evidente com a nomeação de Elisabete Seródio à 
função de primeira Secretária da SRI, já que esta trabalhava na área internacional de uma importante 
associação setorial (União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Única) antes a ascender ao cargo em 2005, 
reiterando a importância atribuída à interlocução com o setor privado (Machado 2009). 
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do Mercosul com outros blocos e países, a cargo da Coordenação-Geral de Integração 

Regional. Não obstante, ‘o departamento também contribui para a formulação e 

implementação de mecanismos de defesa comercial e realiza análises sobre as políticas 

agrícolas dos países competidores no setor agropecuário’ (Machado 2009: 84). 

A criação da SRI recrudesceu disputas intra-burocráticas no Mapa, pois 

nenhum departamento ou secretaria queria perder prerrogativas sobre temas 

internacionais. Isso explica porque, com a criação da SRI, se multiplicou dentro das 

demais secretarias e departamentos referências à competência para negociações 

internacionais, em conjunto com a nova secretaria designada para tal fim. No nível das 

disputas inter-burocráticas, é patente a existência de competências sobrepostas e diálogo 

incipiente entre ministérios e agências. Para ficar apenas em um exemplo, tomemos o 

Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio (DPIA/SRI/Mapa) vis-à-vis a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil/MDIC). 

Além disso, outras frentes de ação têm sido exploradas pelo agronegócio a fim 

de posicionar representantes em postos-chave de maior influência no seio da burocracia 

e no policy-making da política externa. Nesse ínterim, a criação do cargo de Adido 

Agrícola constitui exemplo destacado desse fenômeno. Respondendo a reivindicações 

antigas – as primeiras propostas de criação desse cargo datam da década de 1950 –, a 

instauração desse posto nas missões diplomáticas brasileiras pelo Decreto 6464 (Brasil 

2008) deveu-se, em boa medida, ao processo de fortalecimento da área internacional do 

Mapa. De fato, as propostas anteriores foram desencadeadas na forma de projetos de lei 

e/ou similares no Congresso Nacional que, por contingências diversas, nunca lograram 

se concretizar. Nessa iniciativa derradeira, o caminho escolhido foi outro: a 

coordenação inter-burocrática e a prerrogativa de fazer política pública via decreto e/ou 

portaria ministerial.  

A propósito, o primeiro documento propugnando possível formato institucional 

e critérios para o cargo foi elaborado pela Secretaria de Relações Internacionais do 

Mapa em 2005. O teor desse documento foi largamente embasado na experiência de 

servidores do ministério que haviam trabalhado com temas internacionais desde a 

Rodada Uruguai do GATT. A tese central era que a criação do cargo seria fundamental 

para a construção de canais de relacionamento permanentes com as autoridades locais, o 

que proporcionaria uma ação mais eficiente na solução de problemas decorrentes do 
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comércio agrícola. No entanto, o Itamaraty historicamente mostrou-se refratário à ideia 

e as tratativas entre as burocracias estiveram, quase sempre, envoltas em perspectivas 

pouco alvissareiras. 

Na visão de alguns, tal ‘decisão poderia ser entendida como uma grande 

batalha vencida pela agricultura brasileira, concretizando um sonho antigo do setor’ 

(Timossi 2009a: 98). Com efeito, caberia ao adido buscar harmonizar-se aos desígnios 

da Missão à qual se vincula e contornar a resistência do MRE, evitando assim que ‘o 

adido seja visto como um convidado não desejado, ou que esse passe a ser visto como 

um assistente do chefe da missão’ (Timossi 2009a: 99). Não por acaso, um tema 

recorrente nas discussões referia-se aos desafios de conceber um arranjo institucional 

que propiciasse um ambiente de bom entendimento entre adidos e diplomatas ou, até 

mesmo, de estabelecer um espírito de colegiado entre estes (Timossi 2009b). A rigor, a 

padrão internacional é o adido apresentar-se como enviado direto Ministério da 

Agricultura, estando em contato direto com o embaixador. Em todo caso, o Itamaraty 

parece ter resistido de diferentes maneiras a quaisquer avanços da proposta e o 

imbróglio só teve desfecho com a intervenção direta do Palácio do Planalto, por meio 

do apoio conquistado pelo ex-ministro Rodrigues junto à então ministra da Casa Civil, 

Dilma Rousseff (Faria 2012). 

 

 [...] Nas negociações que antecederam a decisão de criação da figura dos 
adidos agrícolas, o Itamaraty resistia à ideia por temer nomeações políticas, 
por não desejar o título de ‘adido’ e porque queria que os ocupantes dos 
cargos recebessem treinamento específico [...]. Temia-se, também, que o 
recrutamento de adidos de fora dos quadros diplomáticos abrisse precedente 
tido como não desejável, uma vez que poderia acarretar imprevisíveis 
desdobramentos futuros (Faria 2012: 330) 

 

Ao cabo dessas negociações ficou acertado que, inicialmente, seriam oito 

Adidos Agrícolas destacados para as missões do Brasil junto à União Europeia 

(Bélgica), OMC (Suíça), Estados Unidos, Japão, Rússia, China, Argentina e África do 

Sul. Estabeleceu-se também que a duração dos mandatos seria de dois anos, 

prorrogáveis por igual período e que estariam aptos a ocupar tais cargos somente 

servidores públicos federais do quadro efetivo do Mapa ou de empresas vinculadas, 

como Embrapa e Conab, há, pelo menos, quatro anos. O ponto-chave relativo à cadeia 

de comando a que estariam submetidos os adidos foi resolvido relativamente a favor do 
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Itamaraty. Ficou estabelecido que passariam a ser considerados membros da missão, 

gozando até mesmo de passaporte diplomático. Logo, ficariam subordinados ao 

Embaixador chefe da Missão e reportariam ao Mapa no tocante a assunto de natureza 

técnica (Oliveira 2015). 

A seleção dos adidos agrícolas, bem como o breve curso de formação 

destinado a eles, também ficaram com atribuições compartilhadas entre Mapa e MRE. 

No primeiro certame, 21 candidatos foram selecionados ao curso de formação no 

Instituto Rio Branco, ou seja, foi preenchida uma lista tríplice para cada um dos postos 

no exterior. Concluído o programa de treinamento, a lista dos aprovados com a ordem 

de classificação é enviada ao Ministro da Agricultura que, ouvindo as considerações do 

MRE, indica – por critério de preferência – o titular e os suplentes de cada Missão à 

Presidência da República que pode aprová-la da maneira como lhe foi apresentada ou 

não. O primeiro grupo de adidos agrícolas foi nomeado em março de 2010 e 

reconduzido aos respectivos cargos dois anos depois. Nesse segundo biênio, houve duas 

substituições (Moscou e Bruxelas), em que os suplentes assumiram o posto (Mapa 

2015b). 

A institucionalidade aberta que caracteriza a implantação da adidância agrícola 

nesses primeiros anos mostrou suas limitações por ocasião do final de mandato do 

grupo. Muito embora o Mapa tenha realizado o certame para a nova turma e 

apresentado a lista de aprovados para apreciação do Itamaraty e da Casa Civil com 

relativa antecedência, criou-se um impasse quando a Advocacia-Geral da União 

determinou o repatriamento da primeira turma ao término dos quatro anos de mandato 

enquanto a indicação dos novos adidos ainda tramitava. Por outro lado, a SRI buscou 

minimizar os efeitos deletérios da vacância da adidância agrícola ao enaltecer a atuação 

da turma recém regressa, atribuindo a eles o mérito pela reabertura de mercados 

importantes que estavam embargados, como no caso das exportações de carne suína 

para o Japão e os Estados Unidos e também pelo credenciamento de novos frigoríficos 

autorizados a exportar seus produtos para a Rússia (Agência Estado, 2014). 

Em agosto de 2014, a CNA – apoiada pelo Mapa e pelo MRE – promoveu o 

evento ‘Agronegócio Internacional: Diálogo com Adidos Agrícolas’, em que estiveram 

presentes burocratas de ambos os ministérios, representantes de entidades classistas, 

além dos próprios ex-adidos cujos mandatos findaram em 2013. Na ocasião, buscou-se 
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destacar avanços alcançados pelo trabalho dos adidos e a expectativa de expandir sua 

atuação para outras Missões, conforme vocalizado pelo então titular da SRI, Marcelo 

Junqueira. Mas, àquela altura, os postos já estavam vagos há mais de seis meses e o 

processo seletivo para escolha da segunda turma de adidos também já estava finalizado 

há mais de dois meses. Na esteira do processo eleitoral e em face da expectativa de 

troca de comando no Mapa, o imbróglio apenas teve termo no início do mandato da ex-

ministra Kátia Abreu que intermediou a posse dos indicados junto à Presidência da 

República. 

 

Considerações Finais 

 

Nos anos de 2013 e 2014, o Mapa foi o maior destinatário de mensagens 

oficiais do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios, de acordo com a SRI. Esse dado 

expressa a consolidação de um processo de coordenação inter-burocrática no qual 

combinaram-se o fortalecimento econômico e organizacional do agronegócio com o 

desenvolvimento de mecanismos de intermediação de interesses mais regulares e 

transparentes entre o setor e os atores burocráticos e diplomáticos (Carvalho 2010). 

Nessa direção, o Mapa conquistou maior capilaridade e densidade institucional em sua 

atuação internacional nos dois eixos aqui analisados: nas reformas ministeriais 

orientadas à internacionalização e nas negociações inter-burocráticas para a criação do 

cargo de adido agrícola. 

 ‘O que se verificou, por conseguinte, foi uma estratégia pragmática por parte 

da agricultura, buscando atuar em diferentes espaços de poder de modo a maximizar os 

seus interesses’ (Carvalho 2003: 372). Da mesma maneira que o agronegócio logrou se 

fortalecer com a liberalização econômica e as reformas pró-mercado (Acselrad 2012), o 

Mapa tirou proveito da abertura e da pluralização dos atores envolvidos com o policy-

making da política externa para aportar, de maneira mais e mais institucionalizada, os 

pontos de vista de sua burocracia e de sua clientela política nessa senda. Esse caso é 

elucidativo da ‘artificialidade da separação entre política externa e política doméstica, 

quer no plano teórico, como no empírico’ (Lima 2000: 296) e comprova que o ambiente 

de produção da política externa hoje apresenta um nível de complexidade e de conflito 
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de interesses muito maior, pois está ‘povoada de atores sociais de toda espécie’ (Badie 

2010: 49). 

As transformações institucionais do Mapa que culminaram no estabelecimento 

da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) e a ampliação dos 

espaços de coordenação inter-burocrática e dos canais de interlocução, onde a criação 

da adidância agrícola é sintomática, revelam indicativos fundamentais; eles informam 

que ‘existe uma agenda sobre como o Brasil deveria se inserir internacionalmente, 

fazendo opções que podem, em última instância, revelar projetos políticos distintos 

sobre o lugar do Brasil no mundo’ (Milani and Pinheiro 2013: 18). As tensões e 

conflitos que dão a tônica desse processo superpõem-se na composição de um quadro 

normativo e cognitivo de contornos contraditórios, o que é mais ou menos imanente à 

todas as políticas públicas (Muller and Surel 2004). Pleiteia-se, portanto, que estas 

transformações apontam para um debate cada vez mais intenso e multidimensionado 

sobre ideias, valores e interesses que permeiam as escolhas em política externa, 

conforme se procurou evidenciar introdutoriamente nesse trabalho através do caso da 

agricultura empresarial e seus atores. 
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INTERAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A IMPORTÂNCIA DO PODER 
LOCAL -  O CASO RESTAURANTES POPULARES DE TOLEDO/PR/BRASIL. 

 
Francielly Fonseca da Costa1 

Mirian Beatriz Schneider2 
1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é, quantificar a satisfação dos usuários quanto ao 
serviço oferecidos pelos restaurantes populares em Toledo/PR, bem como a sua opinião  
quanto possíveis mudanças na saúde alimentar e melhorias de desenvolvimento social. 
A escolha pela opinião dos usuários para obterem-se os dados necessários à avaliação 
das variáveis citadas, se justifica por serem estes o foco do programa, logo, a ótica dos 
usuários, de forma realista e democrática, é reveladora da eficácia de sua execução, 
além de permitir o melhor conhecimento do perfil desses usuários (FERRAZ, et al, 
2013). A questão central do trabalho trata de levantar qual é o real efeito dos 
Restaurantes Populares na Saúde e no Desenvolvimento Social dos Usuários na cidade 
de Toledo – PR.  

No município de Toledo/PR  existem cinco unidades de Restaurantes 
Populares (serão 8 até o final de 2016, salientando que em todo o estado existiam 
apenas 14 unidades até 2015), mais a Cozinha Social, onde são produzidas as 
refeições. Todos esses estabelecimentos são gerenciados pela administração pública, 
integrando-se a outros programas e políticas sociais, que envolvem e interligam a 
agricultura familiar regional, a alimentação escolar e a educação alimentar dos 
envolvidos. A gestão do programa, no município de Toledo, é reconhecida com 
prêmios, tais como, o primeiro lugar da 7ª edição do Prêmio Fundação Banco do 
Brasil de Tecnologia Social, primeiro lugar no Prêmio Josué de Castro conquistado 
pela Cozinha Social, segundo lugar no Prêmio Impar de 2015, e em 2016, conquistou 
a qualidade de boa prática de segurança alimentar pela ONU/FAO (FUNDAÇÃO 
BANCO DO BRASIL, 2013; FAO, 2016). 

A utilização de Políticas Sociais no Brasil demonstra resultados positivos já 
nos primeiros anos do Século XXI. Na medida em que os gastos com políticas 
sociais aumentaram, a pobreza e a extrema pobreza diminuíram, como fica claro nos 
Gráficos 1 e 2. No período de 2000 até 2012, todo ano houve um incremento no 
montante dos gastos com Políticas Sociais, foram acrescentados 34,83 bilhões de 
reais por ano, em média, sendo que no ano de 2009 ocorreu o maior acréscimo, 
totalizando o montante de 84 bilhões de reais. Em contrapartida, a proporção de 
pobres, acatando a linha de pobreza, segundo o decreto 7492 de 2011 que instituiu o 
Plano Brasil sem Miséria, caiu, em média, 1.928% por ano,  no período de 2004 a 
2012, apesar de ocorrer um elevação de 0.1% no ano de 2013. Comparando o 
primeiro e o último ano da série, a queda do índice proporção de pobres representa 
mais de 60%. 

O expressivo aumento dos gastos públicos em comparação à grande 
diminuição da pobreza, nesse período marcado pela proteção social, no Brasil, 
                                                           
1 Economista. Mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. 
2Professora Associada do Colegiado de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional e Agronegócio e do Programa de Economia  da UNIOESTE, Campus de 
Toledo. Doutora em História Econômica pela Universidad de León/Es e Pós-doc pela SALQ/USP. Membro 
pesquisador do Grupo GEPEC  E-mail: mirian-braun@hotmail.com 
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demonstra que a política social é eficaz para inclusão social e desenvolvimento da 
classe mais pobre, porém, os resultados das políticas sociais no país foram ainda 
maiores, tomando como exemplo o programa Bolsa Família, identificaram que 
“cada real investido no programa gera um retorno de R$ 1,78 para a economia e 
um efeito multiplicador de R$ 2,40 sobre o consumo final das famílias” (BRASIL, 
2013). 

 
 

Gráfico 1 - Evolução dos gastos em políticas sociais (R$ de 2012). 

 
Fonte: Adaptado de PLANSAN (2014). 

 
 

Gráfico 2 - Proporção de pobres conforme linha de pobreza baseada no Decreto 7492 
que instituiu o Plano Brasil Sem Miséria (% do total da população). 

 
Fonte: IPEA DATA, 20153. 

  

                                                           
3 O Decreto 7492 considera em extrema pobreza aquela população com renda familiar per capita mensal 
de até R$ 70,00 (setenta e sete reais), até Junho de 2011. Série calculada a partir dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE). 
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Gráfico 3 - Desigualdade de Renda no Brasil - Índice de Theil. 

 
Fonte: IPEADATA, 20154. 

 
 
Quanto maior o índice de Theil, maior a desigualdade de renda. Dentre os anos 

de 2001 e 2014, observa-se que esse índice reduziu seu valor, não nas mesmas escalas 
como a proporção de pobres ou os gastos com políticas sociais, mas houve um pouco de 
melhora da desigualdade, pelo menos a de renda. 

No período de 2003-2010, o estado combateu as desigualdades, a pobreza e a 
fome, com uma série de programas, dentre eles o Fome Zero (2003), Bolsa Família 
(2004), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) (2004); a Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) (2006), entre outros, de responsabilidade do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o foco na segurança alimentar pelo 
caráter emergencial no início dos anos 2000 (SILVA et al., 2010). 
 Com relação à segurança alimentar, pode-se observar no Gráfico 4 que, para os 
domicílios particulares, este índice melhorou, embora em pequena proporção ao longo 
do período de 2004 a 2013. 

 

                                                           
4 O Índice de Theil mede a desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 
capita. Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad/IBGE). 
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Gráfico 4 - Domicílios particulares, por situação de segurança alimentar no Brasil.

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, 2013. 

 
Em resposta a essas questões, o alimento é fornecido nos Programas de 

Combate à Fome, quando na forma material, não transferência de renda, visando 
atender a qualidade nutricional e impor a segurança alimentar aos usuários (CONSEA, 
2009).  

Atentando-se a ligação entre o problema da saúde alimentar com as 
desigualdades sociais e de renda, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome introduz nos objetivos dos seus programas o desenvolvimento social, na forma de 
bem-estar, inclusão social, economia de renda, e convivência dos usuários. 

Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambientes 
limpos, confortáveis e em conformidade com as orientações dos órgãos de vigilância 
sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários [...], disponibilizar 
o espaço do Restaurante Popular para realização de atividades de interesse da sociedade 
(MDS, 2004, P. 6-7). 

 

2.1. Os Restaurantes Populares de Toledo/PR 

 Os Restaurantes Populares são, segundo a apresentação do programa pelo MDS, 
uma ação do programa Fome Zero (2003) de combate à fome e exclusão social, que visa 
a ampliação da oferta de refeições saudáveis a preços acessíveis, contribuindo assim, 
para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar. O objetivo 
geral dos Restaurantes Populares é oferecer refeições saudáveis, nutricionalmente 
balanceadas, originadas de processos seguros e comercializada a preços acessíveis, em 
local confortável e de fácil acesso (MDS, 2007a). 
 Os objetivos específicos do programa buscam integrar a cidadania, a dignidade 
dos trabalhadores dos restaurantes e dos usuários, bem como prover espaços físicos 
limpos e aconchegantes para as refeições. O público-alvo são principalmente pessoas 
em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, de modo que as 
instalações físicas dos restaurantes devem se localizar nas cidades com mais de 100 mil 
habitantes especificamente em regiões com considerável circulação de pessoas de baixa 
renda, que possam se locomover até o local sem precisar de meio de locomoção (MDS, 
2007a).  
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Os Restaurantes Populares são equipamentos de uma estrutura multifuncional, 
assim além da produção e distribuição de refeições, agrega atividades como 
desenvolvimento social, geração de emprego e renda. São necessárias instalações físicas 
adequadas para serem implantados e acolher os usuários e colaboradores: 

 
1–Setores de Recepção, Pré-Higienização, Estocagem e Administração (recepção/pré-
higienização + administração/controle + despensa seca + depósito de material de limpeza + 
depósito de caixas + câmaras frias + vestiários/sanitários de funcionários);  
2–Setor da Cozinha (sala do profissional de nutrição + setor de cocção + setores de pré-preparo + 
setores de higienização de utensílios + depósito de lixo);  
3–Setor do Refeitório (hall de entrada dos usuários + salão de mesas + sanitários de usuários) 
(MDS, 2007b, p. 8). 

  
A responsabilidade de gestão dos restaurantes fica a cargo das unidades de 

administração pública, Governos Estaduais ou Governos Municipais, mas pode 
acontecer com a parceria de organizações sem fins lucrativos, que abrangem o 
âmbito da segurança alimentar, como por exemplo, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, CRAS, etc. Pode-se optar por terceirizar a operacionalização comercial 
e industrial dos restaurantes, porém ainda fica a cargo da administração pública os 
subsídios para preços acessíveis e a avaliação e monitoramento dos serviços (MDS, 
2007a) 

Para Vasconcelos (2005), no Brasil os Restaurantes Populares são uma 
experiência vitoriosa, sendo o programa um meio para solucionar o problema da 
subalimentação da população mais vulnerável. Em Toledo-PR existem seis unidades, 
um restaurante popular localizado no Bairro Coopagro inaugurado em 2006, um no 
Bairro Boa Esperança e outro no Bairro Jardim Europa inaugurados em 2007, um no 
Bairro São Francisco inaugurado em 2008, um restaurante no Bairro Vila Paulista 
inaugurado em 2011, e um no Jardim La Salle, inaugurado em 2016, que atendem às 
diretrizes dos objetivos propostos pelo MDS. Porém, primeiramente, em 2006, foi 
criada a Cozinha Social, que é a unidade de produção industrial das refeições que são 
oferecidas nos restaurantes e nas outras entidades municipais que foram incluídas no 
projeto posteriormente, (BRASIL, 2015). 

A Administração Pública decidiu manter os Restaurantes Populares de Toledo 
no âmbito da gestão pública, sem recorrer a terceirização do restaurante em si. Foram 
distribuídas em média, em 2015, 1.920 refeições por dia, ao preço de R$2,50, durante o 
horário de almoço entre 11:30 e 13:30 horas, com cardápios variados de teor nutritivo e 
saudável, e alimento de qualidade, sempre elaborados e acompanhados pela 
nutricionista responsável (PREFEITURA DE TOLEDO, 2014). O custo de cada 
refeição é de R$6,52, sendo que a parte subsidiada pelo Governo Federal representa 
R$1,50 e pelo município de R$2,50 do valor total. O programa se estende, também, a 
outras políticas existentes na cidade de Toledo nas áreas da agricultura familiar, de 
segurança alimentar e de incentivos à produção de alimentos, como bem demonstra o 
Quadro 1. 
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Quadro 1 – Políticas Públicas que interagem com os Restaurantes Populares, Toledo/PR 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
OBJETIVOS DAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS (PAA) 

Política pública do Governo Federal criada em 2003 com o objetivo de contribuir 
com o combate a fome e a pobreza no Brasil e, também, fortalecer a agricultura 
familiar. 

 
COMPRA DIRETA 

Modalidade do PAA que possibilita a formação de estoques públicos, destinados 
ao abastecimento social ou a venda, por meio da compra de produtos específicos 
que são usados na composição de cestas para distribuição. 

APOIO À FORMAÇÃO DE 
ESTOQUES PELA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Modalidade do PAA que fornece apoio financeiro, para formação de estoques de 
alimentos por organizações ou associações da agricultura familiar, para 
posteriormente serem vendidos, proporciona aos produtores familiares, meios de 
apoio à comercialização, segurança de preços e agregar valor aos seus produtos.  

 
INCENTIVO À PRODUÇÃO E 

AO CONSUMO DE LEITE 
 

Modalidade do PAA que auxilia no aumento do consumo de leite pelas famílias 
em situação de insegurança alimentar e nutricional e fortalece a produção leiteira 
dos agricultores familiares. 

 
 

COMPRA INSTITUCIONAL 

Modalidade do PAA que permite que estados, municípios e órgãos federais da 
administração direta e indireta façam a compra de produtos dos produtores rurais 
pelas chamadas públicas, utilizando recursos próprios e sem licitação. 

 
COMPRA DE DOAÇÃO 

SIMULTÂNEA 
 

Modalidade do PAA que atende estabelecimentos locais de suplementação 
alimentar. Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados às 
entidades (Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de 
Alimentos). 

 
PROGRAMA NACIONAL DE 

FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

(PRONAF) 

Política pública do Governo Federal, criado em 1995 para apoiar financeiramente 
as atividades agropecuárias ou não, para implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de 
serviços, no campo ou em áreas comunitárias rurais próximas. É destinado para 
promover a expansão da produção e da produtividade e também para a redução 
dos custos de produção. 

MAIS ALIMENTOS PRODUÇÃO 
PRIMÁRIA 

Modalidade do PRONAF é uma linha de crédito que financia investimentos em 
infraestrutura produtiva da agricultura familiar 

 
PROGRAMA DE GARANTIA DE 

PREÇOS PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR  

 

Modalidade do PRONAF que garante aos produtores familiares, em caso de 
baixa de preços dos alimentos no mercado, um desconto no valor do 
financiamento, sendo esse desconto a diferença entre o preço de mercado e o 
preço de garantia do produto. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL  

Modalidade do PRONAF que fornece assistência técnica aos agricultores desde o 
início da safra até o mercado. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL (PNSAN) 

Política Política pública do Governo Federal que garante a segurança alimentar e 
nutricional da população brasileira. 

 
PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(PNAE) 

Política pública do Governo Federal que contribui para o crescimento, o 
desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação 
escolar e de ações de educação alimentar e nutricionais. 

Fonte: Adaptado de ZANINI, 2015, p. 40. 
  

 
O cruzamento da política dos restaurantes populares com a política do PAA 

integrou duas áreas sociais, a dos usuários, e a dos produtores da agricultura familiar,  
focos da política social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 
desenvolvimento social, incentivo à agricultura familiar e acesso a alimentação de 
qualidade para os indivíduos mais vulneráveis da sociedade (MDA, 2015).  
 Essa integração teve efeitos positivos, para a agricultura familiar, surge mais 
uma opção para direcionar sua produção para o mercado, assumindo a elevação da 
sua demanda, assim gera-se mais empregos no campo, e diminui-se o êxodo rural e 
os índices de pobreza no campo, na medida em que se desenvolve a produção 
familiar, e, para os Restaurantes Populares, acarreta em maior variedade de 
alimentos, melhor controle de estoque e de qualidade dos alimentos, economia de 
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matéria-prima e diminuição de desperdício com padronização das receitas e dos 
processos, e controle de higiênico sanitário pelos nutricionistas do município, e do 
lado dos usuários, a mudança positiva de hábito alimentar, considerando o aumento 
do consumo de verduras e legumes observado nos restaurantes (ZANINI, 2015; 
HENRIQUE, 2013). 

Percebe-se a grande dimensão que o programa Restaurantes Populares alcançou 
nesta cidade, devido a iniciativa pública que promoveu os esforços necessários a 
implantação, organização, integração, e acessibilidade à política pública, através do 
reconhecimento pelo próprio MDS, prêmios de gestão e pelas visitas de outras cidades 
interessadas no modelo, incluem-se países vizinhos, a Argentina e o Paraguai 
(FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2013; ZANINI, 2015). Isto também foi o 
incentivo para esta pesquisa, dada a importância do levantamento de dados e da 
avaliação e acompanhamento desta política pública social para este município. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados que foram trabalhados basearam-se em um questionário aplicado aos 
usuários, e foram analisados quantitativamente, através da metodologia de Partial Least 
Squares (PLS) e qualitativamente com metodologia descritiva. 

Quadro 2 – Resumo dos procedimentos metodológicos 
Classificação 
quantos aos 
objetivos da 

pesquisa 

Classificação 
quanto à natureza 

da pesquisa 

Classificação 
quanto à escolha 

do objeto de 
estudo 

Classificação 
quanto à técnica 

de coleta de dados 

Classificação 
quanto à técnica 

de análise de 
dados 

 Bibliográfica 
 Exploratória 
 Descritiva  

 Qualitativa 
 Quantitativa 

 

 Estudo de caso  Questionário  Descritiva 
 PLS  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 
 
3.1. Questionário e amostra 

A base para elaboração dessa pesquisa foi retirada da opinião dos usuários 
sobre a gestão do programa em análise, para tanto, se fez necessário o uso de 
questionário.  

Para a pesquisa de opinião, foi utilizada a escala de Likert de 7 pontos, onde as 
respostas para cada item variam segundo o grau de intensidade. Essa escala com 
categorias ordenadas, igualmente espaçadas e com mesmo número de categorias em 
todos os itens, é largamente utilizada em pesquisas organizacionais, e estatísticas 
(ALEXANDRE, et. al, 2003). 

Dessa forma, os usuários puderam expressar sua opinião quanto aos itens 
questionados, respondendo entre 1 e 7, sendo que 1 nada condiz com a teoria que 
embasa este estudo, ou seja, os serviços prestados pelos Restaurantes Populares não 
alcançaram em nenhum nível o seu objetivo e 7 condiz totalmente, o que significa 
que os serviços prestados pelos Restaurantes Populares alcançaram no melhor nível 
o seu objetivo. Como mostra o Quadro 3, cada resposta corresponde a uma 
observação de uma variável utilizada na metodologia, de acordo com o assunto da 
questão. 
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Quadro 3 – Formação das variáveis utilizadas na Modelagem de Equações Estruturais. 
Questões no Questionário (ANEXO B) Representação em Variáveis Referências Bibliográficas 

Serviços prestados pelo Restaurante Popular RESTAURANTE POPULAR (RPS) RESTAURANTE POPULAR (RPS) 

1. Qual a sua opinião sobre o preço cobrado no 
Restaurante Popular? (1. nada barato e 7. Muito 
barato) 

Preço da Refeição (PR)  

2. Qual a sua opinião sobre a qualidade do 
alimento oferecido? (1. nada saudável e 7. Muito 
saudável) 

Qualidade do Alimento (QA)  

3. Qual a sua opinião sobre a higiene do ambiente 
onde se serve? (1. Nada higiênico e 7. Muito 
higiênico) 

Higiene Local (HL) PREFEITURA DE TOLEDO, 2014. 

4. Qual a sua opinião sobre a localização do 
Restaurante Popular? (1. Nada acessível e 7. Muito 
acessível) 

Localização dos RPs (LO) MDS, 2007a. 

5. Qual a sua opinião sobre os equipamentos 
fornecidos pelo Restaurante popular para se servir? 
(Considere utensílios para se servir, como garfos, 
copos, pratos, etc.) (1. nada bons/nada úteis e 7. 
Muito bons, Muito úteis) 

Equipamentos Públicos (EQ) MDS, 2007b. 

6. Qual a sua opinião sobre o atendimento que você 
recebeu no Restaurante Popular? (1. Nada bom e 7. 
Muito bom) 

Atendimento nos RPs (AT)   

Saúde Alimentar dos Usuários  SAÚDE DOS USUÁRIOS (SU) SAÚDE DOS USUÁRIOS (SU) 

7. Qual o grau de aprendizagem que você adquiriu 
sobre alimentação saudável como prevenção de 
doenças por frequentar o Restaurante Popular? (1. 
Nada de aprendizado e 7. Muito aprendizado) 

Aprendizagem sobre Segurança 
Alimentar (AS) 

CONSEA, 2009. 
 

 MDS, 2004. 
 

 MDS, 2007a.  
 

MDS, 2007b.  
 

8. Qual o grau de mudança de hábito alimentar que 
você adquiriu por frequentar o restaurante Popular 
(Se você leva para a sua vida a opção de 
alimentação saudável, como diminuir o consumo 
de carnes e gordura, e aumentar o consumo de 
verduras e legumes)? (1. Nada de mudança e 7. 
Muita mudança) 

Mudança de hábito alimentar (MA) 

9. Você costuma vir ao Restaurante Popular 
caminhando? (1. Nunca e 7. Sempre) Prática de caminhada (PC) 

10. Com o tempo gasto para se alimentar no 
Restaurante Popular ainda te sobra tempo para 
descansar após a refeição, ou para fazer outras 
atividades de seu interesse? (1. Não sobra tempo e 
7. Sobra bastante tempo) 

Tempo ganho para descanso (TD) 

Desenvolvimento Social dos Usuários DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DOS USUÁRIOS (DS) 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS 
USUÁRIOS (DS) 

11. A economia que você tem por se alimentar no 
restaurante popular é usada para consumo de outras 
coisas que te propiciam bem-estar e cultura? (1. 
Não uso para consumir nada de bem-estar e cultura 
e 7. Uso Bastante para esta finalidade) 

Consumo invertido em bem-estar e 
cultura (CBE) 

MDS, 2004.  
 

MDS, 2007a. 
 

MDS, 2007b.  
  

12. A economia que você tem por se alimentar no 
restaurante popular é usada para consumo de outras 
coisas no bairro do próprio restaurante? (1. Não 
uso para consumir nada neste bairro e 7. Uso muito 
para consumir neste bairro) 

Consumo invertido na região (CR) 

13. Como você classifica a rapidez para ser 
atendido, considerando tempo em filas e para 
almoçar? (1. Nada rápido e 7. Muito rápido) 

Tempo gasto em filas (TG) 

14. Você interage com os outros usuários que 
almoçam aqui no Restaurante Popular (Se você 
cumprimenta, conversa, faz  amizades)? (1. Nunca 
e 7. Sempre) 

Interação Social e Humana (IS) 

15. Você participa de eventos, reuniões da 
comunidade, ou apresentações culturais que são 
feitas no espaço do Restaurantes Populares? (1. 
Nunca e 7. Sempre)  

Ganhos de cultura e socialização 
(CS) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 



Atas  Proceedings    |    3057

 Políticas públicas: arranjos institucionais, pluralidade social e desenvolvimento territorial  P19

8 
  

 Para se obter uma amostragem probabilística que capacita a admissão dos 
resultados desta para a população, utiliza-se o cálculo amostral expresso na seguinte 
fórmula: 

 
Em que: 
n - amostra calculada; 
N - população; 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 
p - verdadeira probabilidade do evento; 
e - erro amostral (SANTOS, 2015). 
  
Quadro 4 – Média diária de refeições servidas nos Restaurantes Populares de Toledo/PR 
Unidade dos Restaurantes Populares Média Diária de Refeições Servidas 
Jardim Coopagro 510 refeições 
Jardim Boa Esperança 290 refeições 
Jardim Europa 290 refeições 
Jardim São Francisco 410 refeições 
Jardim Vila Paulista 420 refeições 
TOTAL 1920 refeições 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 Aplicando-se na fórmula do cálculo amostral, considerando-se um nível de 
confiança de 95% e um erro de amostral de 5%, são necessários 321 questionários 
respondidos, sendo que, destes, serão aplicados 86 questionários na unidade do Jardim 
Coopagro, 48 na unidade do Jardim Boa Esperança, 48 na unidade do Jardim Europa, 
69 na unidade do Jardim São Francisco e 70 na unidade do Jardim Vila Paulista, de 
acordo com rateio por quantidade de média diária refeições servidas em cada unidade. 
 
3.3. Modelagem de equações estruturais (mee) 
 Para análises no campo social, a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) se 
revela eficaz e vantajosa pois, segundo, CHIN, 1998, p.1: 

when applied correctly, SEM-based procedures have substantial advantages 
over first generation techniques such as principal components analysis, factor 
analysis, discriminant analysis, or multiple regression because of the greater 
flexibility that a researcher has for the interplay between theory and data.  

Essas vantagens se destacam, principalmente, pela flexibilidade que o 
pesquisador encontra em modelos de relações múltiplas e preditores entre variáveis de 
critério, para construir variáveis latentes não observáveis, encontrar erros de modelagem 
em medições para variáveis observadas, e testar estatisticamente pressupostos 
substantivos/teóricos de medição em relação aos dados empíricos, ou seja, para 
confirmação (CHIN,1998). 

Para representação da modelagem estrutural, são usados os símbolos 
demonstrados na Quadro 5:  

Quadro 5 – Símbolos da Modelagem de Equações Estruturais. 

 
                   Fonte: PEREIRA, 2013,  p. 14.  
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As variáveis podem obter dois tipos de relações entre elas: formativa e reflexiva, 
de modo que a teoria à priori indicará qual o formato dessa relação, assim: 

Não há uma resposta definitiva para a questão de quando se deve medir um 
construto com indicadores reflexivos ou formativos, dado que um construto não 
é inerentemente reflexivo ou formativo. A especificação, no entanto, dependerá 
da conceptualização do construto e do objetivo da pesquisa (SILVA, 2014, p. 
156). 

Em BOLLEN e LENNOX (1991) as duas premissas são especificadas, os 
refletores são dependentes do valor de uma variável latente, ou seja, a variável latente 
ajuda na determinação das notas de item, ou observações das variáveis. Por outro lado, a 
perspectiva formativa se trata dos itens que serão os determinantes da variável latente: 
variáveis de formação são definidas por seus itens (BAGOZZI e FORNELL,1982; 
BOLLEN e LENNOX, 1991). 

Através do modelo de mensuração proposto neste item, espera-se testar 3 
hipóteses:  

H1: RPS causa efeitos positivos em SU. 
H2: RPS causa efeitos positivos em DS. 
H3: SU causa efeitos positivos em DS. 
Para tanto, será utilizada a metodologia PLS, descrita no próximo item deste 

trabalho, com ajuda da ferramenta SmartPLS3. 
 
 

3.4. Partial least squares (PLS) 
 O Partial Least Squares (PLS), ou Mínimos Quadrados Parciais, é uma 
metodologia de análise estatística de dados que é usada no cruzamento Modelos de 
regressão, Modelos de Equações Estruturais (MEE), e vários métodos de Análise de 
Tabela. Essa metodologia é baseada na variância dos construtos para realizar as 
regressões dos mínimos quadrados parciais e diferente de outras técnicas de regressão 
permite representar múltiplas relações simultaneamente especificando a direção causal, 
adotando o modelo de variáveis latentes ou construtos (não observadas) que são 
inferidas pelas variáveis observadas para fazer análise multivariada da Modelagem de 
Equações Estruturais (MEE) ou Structural Squation Modeling (SEM), entre outros 
modelos que se queira observar (CHIN, 1998). 
 O software SmartPls, ao final da estimação, fornece resultados que ajudam a 
testar as premissas do modelo de regressão, como o R Square, análise fatorial, a 
correlação entre as variáveis observáveis, entre outros, que trazem maior facilidade para 
encontrar os erros de estimação, variáveis não-significativas para o modelo, e possível 
necessidade de métodos de correção. 

A formação da análise da MEE neste trabalho, foi gerada no programa SmartPls 
versão PLS 3. As variáveis observáveis utilizadas no modelo são formadas pelos itens 
de questionário, no modelo de escala de Likert de 7 pontos, e foram utilizadas para 
inferir as variáveis latentes: Gestão dos Restaurantes Populares (GRP), Saúde dos 
Usuários (SU) e Desenvolvimento Social dos Usuários (DS). 

Assume-se que a RPS é uma variável reflexiva, pois os itens relacionados a ela são 
influenciados pela Gestão dos Restaurantes Populares, ou seja, o Preço da refeição (PR), 
a Qualidade do alimento (QA), a Higiene Local (HL), a Localização dos RPS (LO), os 
Equipamentos públicos (EQ) e o Atendimento nos RPs (AT), dependem da gestão dos 
restaurantes.  

Da mesma forma, assumem-se como variáveis reflexivas, a Saúde dos Usuários 
para com suas variáveis observadas: Aprendizagem segurança alimentar (ASA), 
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Mudança de hábito alimentar (MA), Prática de caminhadas (PC) e Tempo ganho para 
descanso (TD), e o Desenvolvimento Social, para com suas variáveis observadas: 
Consumo invertido em bem-estar (CBE), Consumo invertido na região (CR), Tempo 
gasto (TG), Interação social/humana (ISH), Ganhos de cultura e socialização (GCS).  

Seguindo ainda a estruturação, assume-se para a relação multivariada entre as 
variáveis latentes (construtos), duas análises:  

1) A Saúde dos Usuários (SU) é formada pelos Restaurantes Populares (RP),  
2) O Desenvolvimento Social dos Usuários (DS) é formado pelos Restaurantes 

Populares (RP) e pela Saúde dos Usuários (SU). 
Com a análise estrutural especificada aqui, obteve-se quanto um construto é 

responsável pela formação do outro, sabendo-se que não são somente estes formadores 
ditados no presente trabalho que influenciam no desenvolvimento social e na saúde dos 
usuários, o que influencia o ajuste do modelo.  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este tópico tem por objetivo apresentar os resultados dos questionários aplicados 
nesta pesquisa, bem como das relações das variáveis analisadas na modelagem de 
equação estrutural. 
 Na primeira parte, será descrito o perfil dos usuários dos Restaurantes Populares, 
tanto sociais como econômicos, além da medição da frequência do uso desse programa 
e a importância do mesmo no cotidiano de quem o utiliza. 
 Na segunda parte, através da metodologia Partial Least Square, serão 
representados os resultados das interações entre as variáveis, Saúde alimentar e 
desenvolvimento social dos usuários com os serviços prestados nos Restaurantes 
Populares de Toledo/PR, ou seja, os efeitos de causalidade dessa modelagem de 
equações estruturais. 
 
4.1. Questionários socioeconômicos 

Embasado nas respostas de 321 questionários válidos, dos 420 questionários 
aplicados aos usuários dos Restaurantes Populares de Toledo, dentro do período de 
23/11/2015 a 27/11/2015, assumem-se os resultados, a seguir, com 95% de confiança e 
5% de erro amostral. 
  No Quadro 6, destaca-se o montante de homens que frequentam os restaurantes, 
pois estes são quase que o dobro de mulheres da amostra, mais especificamente, para 
cada mulher tem-se 1,675 homens frequentando diariamente os Restaurantes Populares 
em Toledo.  
 

Quadro 6 - Gênero, Idade, Escolaridade dos usuários da amostra. 
1. Sexo FRQ % 2. Idade FRQ % 3. Escolaridade FRQ % 
F 120 37,4 12 a 19 31 9,6 Sem Instrução 5 1,6 
M 201 62,6 20 a 29 83 25,9 Fund. Incompleto 58 18,1 
   30 a 49 123 38,3 Fund. Completo 37 11,5 
   Acima de 50 84 26,2 Médio Incompleto 44 13,7 
         Médio Completo 81 25,2 
         Superior Incompleto 37 11,5 
         Superior Completo 28 8,7 
         Pós-graduado 31 9,7 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 
  Com relação a idade, o grupo mais expressivo revelou ter entre 30 e 49 anos, 
sendo 38,3% do total, porém, se somar todos os usuários com mais de 30 anos, eles 
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representam a maioria, 64,5% da amostra, sendo que 40,58% deste último grupo são 
pessoas com mais de meio século de vida. Ainda nesta pergunta, identificou-se que 
9,6% da amostra são jovens de até 19 anos, enquanto que quase 26% têm entre 20 e 29 
anos. 

Quanto à escolaridade, por ordem de expressividade, em primeiro lugar, com 
25,2% do total da amostra, está o grupo de usuários que possuem Ensino Médio 
Completo. Em segundo e terceiro lugar encontram-se, respectivamente, Ensino 
Fundamental Incompleto (18,1%) e Ensino Médio Incompleto (13,7%). Somando todos 
os que ainda não completaram o Ensino Médio, 44,9% do total da amostra, verifica-se 
que estes formam a minoria dos usuários, enquanto que ao juntar quem tem pelo menos 
o Ensino Médio Completo aos que continuaram se instruindo até a Pós-graduação, 
forma-se o montante de 55,1% dos usuários.  

Mas se separar o Ensino Médio Completo deste último grupo, o total de usuários 
que possuem Ensino Superior Incompleto até Pós-graduação formam 29,9% do total. É 
interessante enfatizar, que, na amostra, identificaram-se mais pessoas pós-graduadas 
(9,66%) do que apenas com Ensino Superior Completo (8,72%).  

Com relação ao Quadro 7, o grupo mais concentrado de renda familiar dos 
usuários está na faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos mensais (45,5%), seguido pela 
faixa de 2 a 6 salários mínimos mensais (34%), e depois de 1 salário mínimo (12,8%). 
Apenas 4,6% têm de 6 a 9 salários mínimos, e um grupo ínfimo de 0,6% são detentores 
de 9 salários mínimos ou mais de renda familiar. Somente 2,5% dos usuários 
declararam não ter nenhuma renda. 

Quadro 7 - Renda Familiar, localização relativa de moradia e estudo. 
4. Renda familiar FRQ % 5. Onde mora FRQ % 6. Onde Estuda FRQ % 
Nenhuma renda 8 2,5 Mesmo bairro 157 48,9 Mesmo bairro 21 6,5 
1 salário mín 41 12,8 Bairros vizinhos 87 27,1 Bairros vizinhos 26 8,1 
1 a 2 salários mín 146 45,5 Outros bairros 65 20,2 Outros bairros 26 8,1 

2 a 6 salários mín 109 34 
Não moro em 
Toledo 12 3,8 

Não estudo em 
Toledo 13 4,1 

6 a 9 salários mín 15 4,6       Não estudo 235 73,2 
mais de 9 salários mín 2 0,6             

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.  
A localização dos Restaurantes Populares influencia bastante na vida das 

pessoas que moram no mesmo bairro, pois estes são 48,9% dos seus usuários, seguidos 
dos que moram nos bairros vizinhos completando 27,1%, que também são agraciados 
pela distância relativamente curta.  
 É interessante frisar, que 20,2% moram em outros bairros e frequentam os 
Restaurantes Populares, e que somente 25 pessoas das 65 que moram em outros bairros, 
trabalham no mesmo bairro ou nos bairros vizinhos. Isto implica em 40 pessoas, 
12,46% do total da amostra, que têm preferência pelo Restaurante Popular, apesar da 
distância não favorecê-las. Ademais, 12 pessoas moram em outras cidades, e ao visitar 
Toledo, decidiram almoçar nesses restaurantes, e um detalhe importante, é que apenas 3 
dessas pessoas declararam que é a primeira vez que ali almoçam. 
 A respeito, da distância entre o local de estudo dos usuários com relação aos 
restaurantes, não foi verificado tanta importância, considerando que 73,2% declararam 
que não estão estudando no momento. 
 Em análise do Quadro 8, observa-se que a grande maioria trabalha (75,7%), 
enquanto 13,7% se dizem desempregados e 10,6% aposentados. 
 No entanto, dos 34 aposentados, 2 revelaram que apesar de aposentados, ainda 
mantém alguma atividade, um na agricultura, e o outro no setor de comércio, sendo que 
este último não trabalha em local fixo. Além do mais, dos 45 que responderam que não 
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trabalham, 2 revelaram nas questões posteriores que trabalham em atividades dos 
setores comércio e construção, porém sem lugar fixo, e, provavelmente, de forma 
autônoma. 

Ao todo, 76,9% do total da amostra, realizam, então, alguma ativa de trabalho, 
sendo que 62,7% destes, excluindo os 74 usuários que declararam não trabalhar de 
forma alguma, trabalham próximo ao Restaurante Popular (Mesmo bairro ou Bairros 
Vizinhos) em que respondeu ao questionário. 
 O setor empregatício que mais ocupa os usuários dos Restaurantes Populares é 
o setor de serviços, com 29,3% do total da amostra, que representa todos os usuários 
que trabalham autonomamente, com atividades de manutenção e outros serviços que 
não estão relacionados ao setor público e nem a atividades em mercados ou feiras e a 
vendas ou corretagens de bens móveis ou imóveis, que foram designados ao setor de 
comércio. 
 

Quadro 8 - Emprego, localização relativa do trabalho e setor empregatício. 
7. Trabalha FRQ % 8. Onde trabalha FRQ % 9. Setor/Ramo FRQ % 
Sim 243 75,7 Mesmo bairro 73 22,7 Agricultura 3 0,9 
Não 44 13,7 Bairros Vizinhos 82 25,5 Construção 28 8,7 
Aposentado 34 10,6  Outros bairros 54 16,8 Empresário 6 1,9 

      
Não trabalho em 
Toledo 5 1,6 Comércio 21 6,5 

      
Não trabalho local 
fixo 33 10,3 Indústria 16 5 

      Não trabalho 74 23,1 Serviços 94 29,3 
            Setor público 35 10,9 
            Setor financeiro 2 0,6 
            Transporte 16 5 
            Em branco 26 8,1 
            Não trabalho 74 23,1 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 
 Dessa forma, no setor público tem-se 10,9% de ocupação, no setor de construção 
8,7%, no setor de comércio 6,5%, no setor industrial 5%, e no setor de transporte, que 
representa os usuários que se declararam motoristas, 5% também. Em menores 
proporções identificaram-se 3 pessoas do setor agrícola, 2 pessoas do setor financeiro, e 
6 empresários. 
 Do total de usuários que não trabalham, 30 são homens e 44 são mulheres, deixe 
de passagem, um número bem expressivo para as mulheres, contando que essas 
representam pouco mais da metade do montante de homens na amostra, e do total que 
deixaram a questão sobre o setor empregatício em branco, 16 são homens enquanto que 
10 são mulheres. 

  
Quadro 9 - Frequência de uso dos Restaurantes Populares para o usuário e sua família. 

10. Frenquência FRQ % 11. Família FRQ % 
1 vez por semana 21 6,5 Sim 161 50,1 
2 vezes por semana 41 12,8 Não 154 48 
3 vezes por semana 49 15,3 1ª vez hoje 6 1,9 
4 vezes por semana 42 13,1       
5 vezes por semana 145 45,2       
Poucas vezes 11 3,4       
1ª vez que veio 6 1,9       
Raramente 5 1,5       
Quando Tenho Tempo 1 0,3       

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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De acordo com a Quadro 9, a grande maioria dos usuários são assíduos, 
frequentando os restaurantes todos os dias (45,2%), dos demais 13,1% almoçam, 
em média, quatro vezes por semana, 15,3% almoçam três vezes por semana, 
enquanto que 12,8% almoçam duas vezes por semana e 6,5% almoçam pelo menos 
uma vez por semana. De modo geral, são poucos os que não têm uma rotina de 
frequência e responderam outras opções como: “poucas vezes”, “raramente”, 
“quando tenho tempo” e “primeira vez que venho”, totalizando apenas 7,1% do 
total da amostra.  

Na questão “Você costuma vir com a família no Restaurante Popular?”, pouco 
mais da metade respondeu que sim, totalizando 50,1% dos usuários, enquanto que 48% 
não costumam levar a família, e 1,9% estavam almoçando pela primeira vez no 
Restaurante Popular de Toledo/PR. 

Sobre a influência para almoçarem no Restaurante Popular pela primeira vez, 
grande parte respondeu que o preço foi o fator decisivo (34,6%), mas também se 
destacam os fatores “convite de colega”, que representa 27,7% do total da amostra, o 
alimento servido com 18,4%, e a proximidade/localidade com 16,5%. Os fatores 
“falta de tempo” (0,9%), “curiosidade” (1,6%) e o fato de “ter nutricionistas” 
trabalhando no local (0,3%) também foram lembrados como outros motivos 
influenciadores. 

 
Quadro 10 - Influência para a primeira refeição e outros Restaurantes Populares 

12. 1ª Influência FRQ % 13. Ida a outros RPs FRQ % 
Convite de colega 89 27,7 Só neste 137 43 
Preço 111 34,6 1 vez em outro 50 15,1 
O alimento 59 18,4 2 vezes ou mais em outro 112 35 
Estava próximo 53 16,5 Geralmente em outro 16 5 
Falta de Tempo 3 0,9 1ª vez hoje 6 1,9 
Curiosidade 5 1,6       
Tem Nutricionistas 1 0,3       

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 
 Na última questão desta parte socioeconômica, perguntou-se aos usuários se já 
frequentaram algum dos outros Restaurantes Populares de Toledo/PR, além do qual eles 
estavam no momento, 43% deles responderam que nunca haviam almoçado em outra 
unidade, 15,1% haviam almoçado apenas uma vez em outra unidade, 35% almoçaram 
duas vezes ou mais em outra unidade e 5% geralmente almoçam em outra unidade. O 
interessante desse resultado é que cerca de 45% dos usuários já tiveram contato com 
outras unidades dos Restaurantes Populares, e que, provavelmente, procuram por esse 
serviço quando estão em outros bairros em condições que se divergem do seu cotidiano.  
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4.2. Mensuração da modelagem de equações estruturais 
Figura 1 – Resultados diretos das relações estruturais e índice R Square. 

  
Fonte: Dados da Pesquisa, 20155. 
 A modelagem de equação estrutural analisada (Figura 1), indica os efeitos 
diretos das relações entre as variáveis latentes, valor ao meio das setas internas, o índice 
R Square sobre o ajuste do modelo, valor dentro dos círculos, e os loadings, valores ao 
meio das setas externas. Como este é um modelo reflexivo as setas seguem dos 
construtos em direção aos indicadores, carregando o valor do construto, se fosse o caso 
de um modelo formativo, esses valores seriam determinados weithgs e as variáveis não 
iriam refletir a variável, mas formá-la. 

Conforme se pode observar, algumas das variáveis previstas no Quadro 3, para 
formação da MEE, não estão mais inclusas no modelo. Foi necessário retirá-las, pois ao 
analisar suas confiabilidades (Indicators Reliability) não foi possível confirmá-las, 
dessa forma, não se poderia confiar nos resultados do modelo.  

Isto significa que, para as variáveis observadas Preço (PR), Qualidade do 
alimento (QA), Prática de caminhada (PC), Consumo Invertido em bem-estar (CBE) e 
Ganhos com Cultura e Socialização (CS), os valores de Indicators Reliability foram 
menores que 0,4 para a regressão PLS. 
 
4.2.1. Confiabilidade e validade dos resultados 

No modelo reflexivo, alguns valores devem ser analisados para confirmar a 
consistência dos efeitos das relações multivariadas calculadas no programa SmartPls. 
Para isso, o Quadro 11 contém alguns dados a serem verificados. 

 
Quadro 11. Resultados para modelos reflexivos. 

Variável Latente Indicadores Loadings Indicators Reliability Composite Reliability AVE 

RPS 

AT 0,719 0,516961 

0,844 0,576 

EQ 0,814 0,662596 
HL 0,793 0,628849 
LO 0,705 0,497025 

SU 
ASA 0,822 0,675684 

0,805 0,580 
MA 0,762 0,580644 
TD 0,695 0,483025 

DS 
CR 0,634 0,401956 

0,752 0,505 
IS 0,703 0,494209 
TG 0,786 0,617796 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 
                                                           
5 Para o cálculo dos resultados PLS, rodou-se com 5000 para número máximo de iterações. Constam 
saídas do programa SmartPls PLS 3, com os resultados da MEE. 



3064    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

15 
  

 A primeira coisa a se verificar é a confiabilidade de cada indicador, que consta 
na coluna Indicator Reliability, esses valores são os quadrados dos loadings, e, para 
pesquisas exploratórias, são considerados aceitáveis acima de 0,4 e preferíveis acima de 
0,7. De acordo com os valores dos quadrados, os indicadores LO, TD, CR, e IS, apesar 
de consideradas significantes, seus valores implicam em mais variância de erro do que 
variância explicada na variância da medida, enquanto que todos os outros indicadores 
tem mais variância explicada, de acordo com a porcentagem dos seus quadrados. Por 
exemplo, o ASA tem 67,5% de variância explicada e 32,5% de variância de erro (HAIR, 
et al, 2009; WONG, 2013).  

Na coluna Composite Reliability, se demonstra a confiabilidade composta 
referente às variáveis latentes, esse valor deve ser de 0,7 ou superior, porém, para uma 
pesquisa exploratória, 0,6 ou superior é aceitável. Verifica-se confiabilidade para as 
variáveis RPS, SU, e DS, assim, todas as medidas consistentemente representam o 
mesmo construto, há consistência interna (BAGOZZI e YI, 1988). 
 O Average Variance Extracted (AVE) é a variância média extraída de cada 
variável latente, e é usada para verificar a validade convergente. A validade convergente 
mede a relação entre duas medidas de um mesmo construto, para testar se o modelo 
calculado é adequado à teoria ou conceituação da pesquisa. Se der acima de 0,5, a 
variável é convergentemente validada (HAIR, et al, 2009; WONG, 2013). No geral, 
quanto à confiabilidade e validade, esse modelo de mensuração se provou adequado. 
 Outra análise dos resultados é sobre o ajuste do modelo, medido através do R 
Square, que é a porcentagem da variação da variável endógena explicada pelas variáveis 
exógenas. É determinado que valores de 0,7 ou mais representam um ótimo ajuste, 
porém valores menores podem ser considerados, enquanto representam um ajuste 
moderado (WONG, 2013). 
 Conclui-se que a variação do Desenvolvimento Social dos Usuários é 
razoavelmente explicada pela variação dos Serviços Prestados pelos Restaurantes 
Populares e pela variação da Saúde Alimentar dos Usuários em 41,9%, enquanto que, a 
variação da Saúde Alimentar dos Usuários é explicada razoavelmente pela variação dos 
Serviços Prestados pelos Restaurantes em 33,4%. 
 
4.2.2. Análise dos resultados do PLS. 

De acordo com WONG (2013), os Path Coefficients, também conhecidos como 
coeficientes estruturais, são os resultados da regressão multivariada que indicam a força 
do efeito que uma variável exógena pode causar em uma variável endógena, sendo que 
valores acima de 0,1 são considerados como efeitos estatisticamente significativos, 
menos do que isso, insignificantes. 
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Tabela 1 - Efeitos Resultantes do PLS 
 Efeitos Diretos  DS RPS SU 
DS    
RPS 0,209  0,578 
SU 0,504   
 Efeitos Indiretos DS RPS SU 
DS 1,000   
RPS 0,291 1,000  
SU   1,000 
 Efeitos Totais DS RPS SU 
DS 1,000   
RPS 0,500 1,000 0,578 
SU 0,504  1,000 
Fonte: Dados da Pesquisa, 20156. 
 
 A hipótese nula, para qualquer dos coeficientes de efeitos foi descartada, ao 
nível de 5% significância, formato bicaudal, conforme se constatou nos resultados 
calculados dos T Statistics, critério > 1,96, e P value, critério < 0,05, Tabela 2, pelas 
verificações da opção Bootstrappings do SmartPLS3.  
 

Tabela 2 - T Statistics e P Values dos efeitos diretos. 
  Path coefficients T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

RPS → DS 0,209 3,517 0,000 
RPS → SU 0,578 12,189 0,000 
SU → DS 0,504 9,044 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 20157. 
 
A H1 afirma que os Restaurantes Populares causam um efeito positivo na Saúde 

Alimentar dos Usuários. Essa hipótese é confirmada, pois o coeficiente direto desta 
relação é 0,578, com um P value de 0,000. 
 A H2 afirma que os Restaurantes Populares causam um efeito positivo no 
Desenvolvimento Social dos Usuários. Essa hipótese é confirmada, pois o coeficiente 
direto desta relação é 0,209, com um P value de 0,000. 
 A H3 afirma que a Saúde Alimentar dos Usuários causa um efeito positivo no 
Desenvolvimento Social dos Usuários. Essa hipótese é confirmada, pois o coeficiente 
direto desta relação é 0,504, com um P value de 0,000. 
 Além dos efeitos diretos que tiveram as hipóteses confirmadas, revela-se 
também o efeito indireto entre os Restaurantes Populares e o Desenvolvimento Social 
dos Usuários observado na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - T Statistics e P Values dos efeitos indiretos. 
  Path coefficients T Statistics (|O/STDEV|) P Values 
RPS → DS 0,291 7,123 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 20158. 

                                                           
6 Saída do programa SmartPLS3. 
7 Saída do programa SmartPLS3. 

 
8 Saída do programa SmartPLS3. 
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 Confirma-se a existência de um efeito indireto positivo dos Restaurantes 
Populares no Desenvolvimento Social dos Usuários, contando com um coeficiente 
estrutural de 0,291 e P value de 0,000.  
 A soma dos efeitos diretos e indiretos dos RPS sobre o Desenvolvimento Social 
totalizam 0,500, demonstrando um efeito positivo bastante forte, tal qual o efeito dos 
RPS sobre a Saúde Alimentar.  Isso significa que os serviços prestados nos Restaurantes 
Populares aos usuários, são muito importantes na transformação, para melhor, da saúde 
alimentar e também para geração de desenvolvimento social na sua forma de bem-estar 
e inclusão social, conforme foi analisado aqui esse desenvolvimento. 
 
5. CONCLUSÃO 

Através de questionários destinados aos usuários dos Restaurantes Populares, 
identificaram-se algumas características das pessoas que os utilizam e também foram 
levantados os dados necessários para observar, através da metodologia PLS de 
Modelagem de Equações Estruturais, a influência/relação entre os serviços prestados 
pelo programa, e a saúde e desenvolvimento social dos seus usuários. 

Concluiu-se quanto ao perfil dos usuários, que 62,6% são do sexo masculino, 
que  a maioria tem mais de 30 anos de idade (64,5%) e apenas pouco mais da metade 
possui, pelo menos, o Ensino Médio Completo (55,1%). A idade predominante explica 
os 75,7% que estão trabalhando e os 10,6% que são aposentados, além dos 73,2% dos 
usuários que não estão estudando no momento, apontando a realidade de vida estudantil 
desses usuários que poderia ser estendida como a realidade do próprio bairro ou região, 
mas cabe a outro estudo esta análise. 

Uma grande parcela dos usuários informou que conta com até dois salários 
mínimos de renda familiar mensal (45,5%), o que se relaciona ao fato de 34,6% dos 
usuários apontarem o preço do alimento como o fator que os influenciou a irem aos 
restaurantes populares na primeira vez. Observando por esse ângulo, os restaurantes 
Populares, ao fornecerem o alimento a um preço mais acessível aos usuários, melhoram 
as condições financeiras, incrementando a renda real disponível, caso contrário não 
seria considerado um fator tão importante pelos próprios usuários. 

Os setores que mais empregam os usuários são, respectivamente, o Setor de 
Prestação de Serviços (29,3%), o Setor Público (10,9%) e o Setor de Construção 
(8,7%), e 42,2% dos usuários trabalham próximos aos Restaurantes Populares, no 
mesmo bairro ou num bairro vizinho.  

Além disso, a maioria dos usuários mora nas proximidades dos Restaurantes 
Populares, 48,9% no mesmo bairro e 27,1% nos bairros vizinhos, concomitantemente, 
45,2% dos usuários almoçam as cinco vezes por semana nos restaurantes populares, 
92,8% almoçam pelo menos uma vez por semana e 50,1% levam sua família para 
almoçar junto. 

A partir desses dados, conclui-se que a localização dos Restaurantes Populares é 
importante no cotidiano das pessoas que os utilizam no município de Toledo, pois se 
demonstra nesses resultados um vínculo diário/semanal entre os usuários e os 
restaurantes, tanto que 55,1% dos usuários já almoçaram em outras unidades dos 
Restaurantes Populares, nos momentos em que estavam em outros bairros, cumprindo 
assim a sua prática de utilização deste serviço. 

Quanto aos resultados do PLS, todas as três hipóteses do modelo foram 
confirmadas, relembrando: H1: PS causa efeitos positivos em SU; H2: RPS causa 
efeitos positivos em DS; H3: SU causa efeitos positivos em DS. 

Deve-se destacar que, apesar desses resultados representarem muito bem as 
esperanças iniciais da pesquisa, poderiam ter sido melhores, não fossem as exclusões 
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forçadas de variáveis que eram consideradas importantes para a análise, o caso do 
Preço, Qualidade do alimento, Prática de caminhada, Consumo Invertido em bem-estar 
e Ganhos com Cultura e Socialização.  

Porém essas variáveis foram consideradas insignificantes para o modelo, por 
terem suas variâncias distintas da maioria das variáveis. Mas isso não quer dizer que são 
variáveis insignificantes para os usuários, na verdade, evidenciou que não são somente 
as variáveis que se aparentavam óbvias, preço e qualidade do alimento, que influenciam 
a frequência dos usuários, bem como seu bem-estar e saúde, mas outras variáveis são 
importantes como a higiene do local, os equipamentos fornecidos, a localização e o 
atendimento que eles recebem, variáveis essas, que representam a preocupação com os 
usuários, da mesma forma que qualquer estabelecimento se preocupa com o bem-estar 
do seu cliente. Ou seja, os usuários se sentem à vontade no Restaurante Popular, da 
forma como deve ser, o povo se apropriando dos bens públicos.  

A apropriação desse programa pelos usuários e os benefícios recebidos em troca, 
sugerem para este município, impactos, também, na área da saúde, pois, na medida em 
que os usuários dos restaurantes populares se tornam mais saudáveis, acabam por 
precisar menos do serviço de saúde pública.  

Assim, os Restaurantes Populares na cidade de Toledo-PR estão cumprindo com 
seus objetivos enquanto instrumento de políticas sociais, melhorando a saúde alimentar, 
elevando a renda real, e o desenvolvimento social dos usuários. Conforme esses 
resultados, se afirma, com relativa tranquilidade, que a administração pública tem 
operacionalizado esse programa de forma eficiente, e merecedora dos prêmios e títulos 
que tem recebido. 

Em 2015, foram aprovados mais três Restaurantes Populares, para os bairros 
Gisela, Panorama II, que deverão entrar em funcionamento ainda em 2016, e Jardim La 
Salle, dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que já está em 
funcionamento desde abril de 2016, atendendo a população da região e os universitários. 
Espera-se que a população desses bairros seja beneficiada com ganhos em saúde e 
desenvolvimento social, e que seja analisado periodicamente o comportamento das 
relações estudadas com essa pesquisa. 
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COMPRA GOVERNAMENTAL COMO INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO LOCAL 

 
Simone de O. R. Cavalcante; Fabrício J. Missio; Claudia M. Sonaglio 

 
 

RESUMO: O Governo Brasileiro tem se proposto a sancionar diversas legislações com 
o intuito de melhorar o processo de aquisições governamental. Nesse sentido, destaca-
se, por exemplo, o empenho em incluir um maior número de empresas de âmbito local 
e/ou regional ao processo de compra, a fim de fomentar o desenvolvimento em todo 
território nacional. Nesse contexto, o presente estudo visa abordar as compras 
governamentais como fonte indutora do desenvolvimento econômico local, de modo 
que as ações institucionais sejam mais abrangentes do que o mero cumprimento da lei. 
A intenção é discutir a incorporação do senso de responsabilidade na realização das 
aquisições públicas, de modo que haja empenho para que os recursos disponíveis 
circulem no âmbito regional (município ou estado). Desse modo, analisa-se a legislação 
pertinente e suas diferentes instâncias. Além disso, apresenta-se um estudo de caso, a 
partir dos contratos realizados pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS). Para cumprir com o objetivo, em primeiro lugar elabora-se uma revisão 
bibliográfica elencando as teorias desenvolvimentistas que reforçam o papel do Estado 
no processo de desenvolvimento e, mais especificamente, o papel das compras públicas. 
Em seguida, realiza-se um levantamento da legislação pertinente acerca do tema e uma 
análise crítica indicando o alcance e suas limitações. Por fim, desenvolve-se um estudo 
de caso na UEMS, por meio de levantamento dos contratos realizados (compras 
públicas) em seu âmbito no ano de 2015. As conclusões apontam no sentido de mostrar 
que, embora exista um empenho governamental, por meio de legislação pertinente, em 
incluir pequenas empresas, empreendimentos locais e agricultura familiar nas compras 
governamentais, ainda é consideravelmente pequena essa participação, indicando a 
necessidade de ações complementares por parte do Estado.  
Palavras-chave: Desenvolvimento Local, Compras Públicas, Microempresas, 
Agricultores Familiares.  
 
 
1 - INTRODUÇÃO 

Não são raros os casos em que as compras governamentais tornam-se alvo de 

críticas e escândalos devido ao mau uso do recurso público e a má fé empregada no ato 

de realização das licitações. O governo brasileiro tem buscado tratar com transparência 

e abrangência as aquisições públicas, de modo a viabilizar a participação de um maior 

número de interessados, a fim de otimizar o uso dos recursos, barrar os comportamentos 
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oportunistas e viabilizar o desenvolvimento econômico dos setores envolvidos, haja 

vista os montantes de recursos despendidos nesses processos.  

A participação de empresas locais nos processos de licitação é fundamental. Os 

gestores públicos devem atentar para ações que tenham por finalidade o incentivo à 

economia local e o apoio a empreendedores e empresas locais, consideradas as grandes 

disparidades de desenvolvimento territorial ao longo de todo o país. Esse incentivo não 

deve ser visto apenas como uma reserva de mercado ou limitação de concorrência. 

Quando realizado de forma coordenada e transparente, esse processo pode, por 

exemplo, mediante capacitação das empresas, alavancar a participação da produção 

local nas chamadas públicas e, assim, melhorar a distribuição de renda e a geração de 

emprego em favor das áreas menos desenvolvidas.  

Existem muitas maneiras de um governo atuar como “líder” no processo de 

desenvolvimento. Historicamente, é possível citar os casos do Japão e da Coréia onde o 

governo ofereceu grandes incentivos para grupos de empreendedores domésticos 

investirem em tecnologia; ou Espanha e Taiwan, onde o governo criou SOEs (state-

owned enterprises) em setores que exerciam liderança em aprimoramentos tecnológicos 

ou demandavam produtos de outros setores; ou ainda Cingapura, em que SOEs foram 

criadas em muitas áreas diferentes da economia para estimular a demanda agregada e 

promover o desenvolvimento tecnológico. Na China, o planejamento central extremado 

não apenas iniciou o Big Push, mas também o implementou (Rúfin e Mahmood, 2002). 

Esses exemplos reforçam a argumentação de que a política pública pode ser uma 

fomentadora de desenvolvimento.  

O incentivo aos pequenos negócios foi previsto na Constituição Federal do 

Brasil em 1988, em seu artigo 179, e posteriormente regulamentado pela Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e, mais tarde, reafirmado e 

complementado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014. Assim, cabe 

então ao gestor público (municipal ou estadual) a incumbência de regulamentar essa Lei 

e aplicá-la de modo que atenda aos princípios legais cabíveis. O nosso ponto de análise 

é que ela pode ser usada (mediante a criação e ajuste dos desenhos institucionais) para 

promover a geração de empregos, o aumento da produtividade e da renda, bem como o 

desenvolvimento produtivo regional.  
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Sendo assim, o presente estudo enfatiza o papel das compras governamentais 

como indutoras do desenvolvimento. O objetivo do artigo é discutir o papel do estado, 

mediante processos de compras públicas, no fomento à inovação e, mais 

especificamente, no fomento ao desenvolvimento regional. Para tanto, inicialmente 

resgatam as teorias clássicas do desenvolvimento regional (Myrdal, Nurkse e 

Rosenstein Rodan) que enfatizam o papel do estado no processo de desenvolvimento. 

Em seguida, discute-se o papel das compras públicas. Posteriormente, analisa-se 

brevemente o caso brasileiro com enfoque na legislação vigente. Por fim, estende-se a 

análise para o estado de Mato Grosso do Sul (MS) e realiza-se um estudo de caso para o 

ano de 2015, a partir dos contratos realizados pela Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS). O objetivo desse estudo de caso é verificar o quanto da 

produção de bens e serviços foi contratado no âmbito do próprio estado.  

O artigo encontra-se estruturado em quatro seções, além desta introdução e das 

considerações finais. A seção 2 regata as teorias do desenvolvimento regional e discute 

o papel das compras públicas; a seção 3 discute o papel das compras públicas no Brasil 

a partir de uma análise sobre a legislação vigente. Na seção 4 analisa-se o caso de MS e 

apresenta-se um estudo de caso para a UEMS.  

 

2 - TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DAS COMPRAS 
PÚBLICAS  
 

 Nesta seção discutem-se, brevemente, alguns teóricos do desenvolvimento 

(Gunnar Myrdal, Rosenstein Rodan e Ragnar Nurkse) com o objetivo de compreender 

como a ação do estado pode ser impulsionadora do processo de desenvolvimento 

através de suas decisões de compras.   

 Myrdal destaca em seu livro Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas, a 

seguinte afirmativa:  
[...] As forças de mercado entregues ao seu próprio jogo agravam as 
desigualdades internacionais e as desigualdades internas nos países pobres. 
Reconhece que o problema fundamental desses países é político e só o 
Estado, interferindo energicamente, poderá arrancar da miséria e do atraso 
essas regiões que hoje despertam de seu secular letargo, ingressam no campo 
da história e lutam pela própria realização como nações desenvolvidas e 
soberanas [...] (MYRDAL, 1960, p. 10). 
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 O autor defendia o Estado como figura chave para o desenvolvimento, sendo 

esse o agente propulsor através da máquina administrativa. Em sua Teoria da Causação 

Circular Cumulativa, utiliza a ideia de ciclos na tentativa de explicar como um processo 

torna-se circular e cumulativo, tanto na direção positiva (virtuoso) como negativa 

(vicioso). Esse último, caso não haja a intervenção do estado, tende a aumentar as 

disparidades entre as regiões, agravando a situação de subdesenvolvimento. 

O autor exemplifica sua ideia de ciclo a partir do fechamento de uma indústria 

em determinada localidade. Essa ação afeta um conjunto de relações sociais, gera 

desemprego, diminuição de renda e, por conseguinte da demanda. Se não houver 

mudanças exógenas, a localidade poderá se tornar cada vez menos atrativa e seus fatores 

de produção tendem a migrar para outras regiões em busca de novas oportunidades. Em 

ciclos positivos, impulsionados ou não pelo Estado, ocorrem ações sequenciais que 

fomentam o crescimento na região, atraindo fatores de produção e alterando as relações 

sociais em prol do desenvolvimento.  

Myrdal defendeu o papel do Estado, como regulador, contrabalanceador e 

possível neutralizador da Causação Circular Cumulativa, de modo que sejam 

minimizadas as diferenças entre as regiões.  De acordo com Lima e Simões (2010), os 

movimentos do capital, do trabalho e dos bens e serviços não são por si só capazes de 

neutralizar a tendência de concentração regional. Eles integram os meios pelos quais o 

processo cumulativo aumenta entre as regiões desenvolvidas e estagnadas. 

A fim de explicar a diminuição das desigualdades regionais entre os países 

desenvolvidos e o seu aumento nos países subdesenvolvidos, o autor explica que os 

próprios efeitos gerados pelo crescimento agem como fatores do processo cumulativo, 

ou seja, quanto maior o nível de desenvolvimento econômico, maiores os efeitos 

propulsores (spread effects) e mais os efeitos de polarização (backwash effects) são 

neutralizados. Em outras palavras, os efeitos propulsores, oriundos da região mais 

desenvolvida, estimulam positivamente a produção e o emprego das atividades 

econômicas das regiões que a cercam. Enquanto os efeitos propulsores/regressivos 

executam a migração dos fatores produtivos dessas regiões para a área mais 

desenvolvida. Desse modo, como os efeitos regressivos são mais fortes que os efeitos 

propulsores nas regiões mais pobres e mais fracos nas mais ricas, acarretarão a criação e 

ampliação das desigualdades interregionais.  
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Por essa razão, Myrdal (1960) afirma que a ação do Estado na economia é 

indispensável e ele deve assumir a função de fomentar o desenvolvimento, de modo a 

aumentar o padrão de vida e o bem estar da população. A ação planejada do setor 

público, quando devidamente aplicada e efetivamente executada é uma das principais 

formas de reversão da Causação Circular Cumulativa Negativa nas localidades mais 

pobres, de modo que a partir das ações públicas se inicia um novo ciclo de Causação 

Circular Cumulativa Positiva com seus efeitos propulsores (spread effects). 

Nurkse (1953) destaca as relações circulares que preocupam tanto a demanda 

como a oferta no problema da composição de capital nas áreas economicamente 

atrasadas ou subdesenvolvidas. A acumulação de capital é determinada pela quantidade 

de investimentos, ou melhor, pelo quanto ocorre de incentivos para que o investimento 

aconteça, sendo essa indução ao investimento limitada pela dimensão do mercado, que 

por sua vez é induzida pelo nível geral de produtividade. Se o mercado interno for 

reduzido, não há necessidade de produção em larga escala, o que descarta a necessidade 

de equipamentos para acelerar a produção e atrapalha o processo de acumulação de 

capital.  

Os principais fatores que provocam a reduzida demanda de capital em países de 

renda baixa são a demanda inelástica de consumo, o risco em investir em equipamentos 

produtivos e a existência de descontinuidades técnicas que resultam na falta de 

empreendimentos, pela falta de confiança do empresário. A produtividade física técnica 

de capital somente pode ser promovida caso seja aplicado o crescimento equilibrado. 

Este crescimento, de acordo com Nurske (1953), consiste na ampliação do tamanho do 

mercado interno, por meio de incentivos aos investimentos em todos os setores da 

economia.  

A oferta de capital, por sua vez, é condicionada pela reduzida capacidade de 

poupar, dado o baixo nível renda real. Essa última deriva da baixa produtividade, que é 

determinada em grande parte pela falta de capital. Assim, o círculo ciclo vicioso se 

completa.  

O rompimento desse ciclo demanda a ação externa, especialmente do poder 

público, através de políticas para alavancar o desenvolvimento e melhorar a qualidade 

de vida da população. A ação estatal fomentará os incentivos para o capital permanecer 

(ou se alocar) na região, fomentando o processo de desenvolvimento.  
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Rosenstein Rodan compartilha a ideia de que o Estado é propulsor de 

desenvolvimento. Em seu trabalho “Problemas de Industrialização da Europa do Leste e 

do Sudeste”, o autor apresenta a formação de capital e da industrialização como 

sinônimos do desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos, e propõe o 

planejamento e a intervenção governamental para dirigir esse processo, a fim de 

promover uma distribuição de renda mais equitativa entre as regiões, especialmente por 

meio da industrialização, que geraria empregos para a população agrária excedente e ao 

mesmo tempo provocaria um equilíbrio estrutural. 

Rosenstein Rodan observa que: 
 
[...] Os primeiros passos para a industrialização será treinar e habilitar mão de 
obra, o que significa transformar os camponeses da Europa Oriental em 
operários industriais de tempo integral ou parcial... Mas se o treinamento não 
é uma boa aplicação de capital para empresas privadas é o melhor tipo de 
investimento para o Estado [...] (RODAN, 1943 apud AGARWALA; 
SINGH, 2010, p. 268). 

 
As evidências dos estudos do autor na Europa destacaram o não interesse das 

empresas privadas pela capacitação da mão de obra, diante dos riscos desses 

funcionários treinados migrarem para outras empresas. Não obstante, defendia-se que se 

esse treinamento fosse provido pelo Estado esse risco seria inexistente, uma vez que 

com força de trabalho capacitada, independente da alocação em uma indústria 

específica, haveria incentivos para o fomento industrial e para o desenvolvimento 

econômico. 

Além disso, Rosenstein Rodan argumentava que para a industrialização ser bem-

sucedida, faz-se necessário a criação de um novo ambiente institucional, que visa uma 

industrialização planejada em larga escala. Esse planejamento compete ao poder 

público, por meio de investimentos, treinamento planejado de mão de obra, criação 

planejada do sistema de indústrias complementares, entre outros. 

O autor defendeu ainda que o planejamento a ser realizado pelo Estado deveria 

ser baseado no conceito de economias externas (retornos crescentes) que derivam das: 

1) economias externas tecnológicas: associadas a maior qualificação da mão de obra; 2) 

economias externas associadas a produção: um conjunto de investimentos realizados 

conjuntamente resultaria em uma taxa de retorno maior para cada um dos investimentos 

tomados isoladamente.  
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Assim, para que o processo de mudança estrutural seja equilibrado é necessário a 

coordenação dos projetos de investimentos pelo Estado. Esse planejamento visando o 

desenvolvimento em bloco forma a chamada teoria do Big Push (Grande Impulso). Esse 

pode ocorrer por meio de três mecanismos: 1) prêmio salarial na industrial; 2) 

investimentos privados; e, 3) investimentos públicos.  

Evidentemente, isso requer que a intervenção do Estado crie um novo ambiente 

institucional, que promova o melhor aproveitamento das economias externas, 

intensificando os efeitos de encadeamento positivo transformadores pela cadeia 

produtiva, permitindo a formação de um grande impulso, necessário para dar início ao 

processo de desenvolvimento. Em outras palavras, não basta a ação econômica de 

fomento, já que os resultados desses investimentos estatais (ou não) estarão associados 

aos efeitos efetivos gerados no ambiente social e institucional.  

É neste sentido que as modernas teorias de desenvolvimento e de crescimento 

econômico identificam o progresso tecnológico e o papel das instituições como fatores 

fundamentais do desenvolvimento, dado o seu caráter evolucionário e dinâmico.  

A economia evolucionária trata de sistemas complexos que interagem em um 

mundo de diversidade, onde as inovações exercem papel central. Assim, o processo de 

crescimento e de desenvolvimento econômico ocorre por meio do processo de mudança 

estrutural, que possibilita que as mudanças tecnológicas e institucionais se alimentem 

umas das outras (embora com timings diferentes), operando assim as mudanças sociais, 

conforme observa Conceição (2013). Para o autor, a compreensão do processo de 

crescimento econômico e das instituições, percorre uma noção evolutiva, uma vez que 

instituições, crescimento econômico e evolução são conceitos indissociáveis. 

Ademais, compartilha-se a ideia de que a tecnologia é definida como um 

processo de busca de novos produtos e processos que se difundem por todo o sistema. 

Surge, então, o conceito de “tecnologia social”, que realiza a ligação das rotinas entre as 

firmas, as instituições e com a tecnologia. (NELSON, 2008 apud CONCEIÇÃO, 2009). 

Essa interação é capaz de produzir  mudanças comportamentais, nos hábitos, nas 

normas e nas regras, estabelecendo um novo marco institucional. Hodgson (2007 apud 

Conceição, 2013) designa essa noção como de reconstitutive downward causation, que 

estabelece a articulação entre os indivíduos, seus hábitos e crenças e as instituições, que 

determinam e são induzidas pelos mesmos. 
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Conceição (2013) observa ainda que, segundo Hodgson (2000), North (1990) e 

Nelson (1995), instituição pode ser definida como conjunto de normas, regras, hábitos e 

sua evolução.  

Nesse mesmo sentido North: 
“[...] Partindo da preocupação com o desempenho Douglass North define 
instituições de forma bastante objetiva e focada. Ao representarem a estrutura 
de incentivos elas são imposições formais (tais como leis, regras, 
constituições etc...) e informais (normas de comportamento, convenções 
códigos de conduta etc...) da economia. Possuem uma importância 
fundamental porque, ao serem imposições criadas pelos seres humanos, 
acabam limitando suas interações (North, 1998, 1991). Além de incentivos, 
as instituições são restrições que moldam as escolhas individuais, mas ao 
mesmo tempo, são criação dos seres humanos que objetivam reduzir a 
incerteza em relação ao futuro e garantir um ambiente estável aos 
investimentos e a lucratividade do capital. Nas atividades diárias, os seres 
humanos se deparam com um conjunto de restrições que normalmente estão 
apresentadas na forma de leis ou de regras informais. Elas provêm de 
informações transmitidas socialmente, são parte da nossa cultura e interferem 
na forma como interpretamos o ambiente. Por isso, influenciam na conduta 
dos indivíduos e das organizações [...] (NORTH 1990 apud LOPES, 2007). 
 
 

De acordo ainda com as palavras de Conceição (2013), o Estado, tanto no 

âmbito nacional quanto regional, deixou de ser “empresário” para assumir a função de 

gerenciamento, parceiro e gestor. Essa mudança institucional foi fundamental para o 

desenho da nova forma de ação estatal, que se tornou mais clara após a década de 1990. 

Por fim, uma última questão a ser levantada é a relação entre desenvolvimento 

econômico e os microempreendedores (ou as micro e pequenas empresas), que é o foco 

principal deste estudo. Observa-se que países desenvolvidos tendem a ter muito mais 

micro empresas e empreendedores de oportunidade do que de necessidade. Nos países 

em desenvolvimento o inverso é verdadeiro (CRAVO et al., 2015). 

Os empreendedores por necessidade na maioria dos casos são dominados por 

baixa tecnologia e mão de obra intensiva, por conseguinte com expectativas de 

crescimento mais baixas com menor capital humano (POSCHKE, 2013 apud CRAVO 

et al., 2015). 

Em síntese, o que buscou-se elucidar nessa seção foi o papel do Estado no 

processo de desenvolvimento. Esse papel vai além das ações diretas (como o aumento 

dos investimentos, por exemplo), passando pelas funções de gerenciamento e da 

definição de certas institucionalidades. A questão a ser discutida a seguir é a ideia de 

que um importante mecanismo de ação estatal para a promoção do desenvolvimento é o 
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sistema de compras públicas, em que o Estado, além de fomentar a demanda do sistema 

produtivo, incentiva as inovações e minimiza os riscos relacionados aos investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Além disso, a regulamentação do processo e a 

lisura do sistema garantem um ambiente institucional propício ao processo de inovação.  

A seguir será brevemente apresentada a regulamentação pertinente ao processo 

de compras públicas em suas diferentes instâncias, a fim de descrever os processos e 

mecanismos que devem ser seguidos e seus efeitos sobre o desenvolvimento 

regional/local. 

2.1 - Compras Públicas como vetor de desenvolvimento 

De acordo com as discussões teóricas apresentadas acima, a ação estatal de 

demanda junto ao sistema produtivo, gera mecanismos de fomento à demanda e às 

inovações, além de primar por um ambiente institucional propício ao processo de 

desenvolvimento. As normas e legislações vigentes estabelecem os mecanismos e 

formas de interação entre os agentes, de forma que, se bem conduzida, a ação de compra 

pública pode ser considerada um vetor de desenvolvimento.  

O destaque para o potencial aquisitivo estatal, sobretudo no que diz respeito a 

demanda por inovações, é considerado por grande parte dos países. Num estudo 

realizado acerca da União Européia, Edler e Georghiou (2007) destacam os contratos 

públicos como um dos principais elementos de demanda para uma política de inovação 

orientada, embora esse potencial tenha sido minimizado durante muitos anos. Ainda 

segundo esse estudo, ao realizarem a análise quantitativa e qualitativa da importância da 

contratação pública para a inovação, os autores chegaram à conclusão de que a política 

de contratação “é um instrumento muito mais eficiente para estimular a inovação do que 

qualquer uma das várias formas frequentemente utilizadas em subsídios para 

Investigação  e Desenvolvimento” (GEROSKI, 1990 apud EDLER; GEORGHIOU, 

2007, p. 949).  

Os contratos públicos como estratégia de fomento a política de inovação podem 

ocorrer de diferentes formas como, por exemplo, aqueles que determinam incentivos a 

demanda para determinadas tecnologias de produtos e serviços. Na Europa destacam-se 

as ações do Estado em conjunto com a iniciativa privada, onde ambos realizam 

aquisições em conjunto, de modo que o contrato público vai além de seu objetivo final, 
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mas também atua como um apoiador do comprador privado na decisão final de adquirir 

(ROTHWELL, 1984 apud EDLER; GEORGHIOU, 2007). 

Outra tentativa de promover a política de inovação por meio da contratação 

pública que vem sendo adotada na Europa é a contratação pré-comercial, onde o Estado 

faz um contrato prévio, como se fosse um teste. Esse tipo de contrato é aplicado a 

produtos e serviços inovadores, os quais demandam maior investigação e 

desenvolvimento. Nesse formato o risco é dividido entre fornecedores e compradores 

(EDLER; GEORGHIOU, 2007). 

No Brasil, pode-se dizer que essa política de inovação, por meio da compra 

governamental ainda é muito restrita a normatizações e não a procedimentos, ou seja 

certas ações que poderiam também fomentar a inovação e até mesmo a participação de 

micro e pequenas empresas nas compras públicas, ficam limitadas a atender a legislação 

pertinente. O que vem sendo conquistado no Brasil, ainda que lentamente, é o 

reconhecimento de que o Estado é um comprador em potencial.   

Em nível Federal, as compras públicas são regulamentadas em primeiro lugar 

pela Constituição da República Federativa do Brasil (CF) de 1988, a qual resguardou o 

dever de licitar em seu artigo 37, XXI, por conseguinte veio a Lei federal nº 8666, de 21 

de junho de 1993, regulamentando o artigo 37, XXI da CF, ao instituir normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dando entre outras providências. 

Mais adiante, o Governo Federal, com o intuito de tornar o processo licitatório 

mais ágil e eficaz, por meio da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu a 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

logo mais no ano de 2005, visando maior amplitude, inclusive competitiva, agilidade e 

transparência, o governo federal regulamentou o pregão na forma eletrônica através do 

Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 O Governo Federal, no art. 179 da Constituição Federal, garante o tratamento 

jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas 

em Lei, de modo que a União, os Estados e Municípios dispensarão a estas o referido 

tratamento. Essas garantias foram posteriormente regulamentadas pela Lei 

Complementar 123, de 2006, que trata do estatuto da microempresa e da empresa de 

pequeno porte e, mais tarde, pela Lei Complementar 147, de 2014, que altera a Lei 
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Complementar 123, de 2006. Assim, cabe aos Estados e Municípios regulamentar as 

mesmas, em seus respectivos âmbitos de abrangência.  

A Lei Complementar 147 de 2014, no tocante ao acesso aos mercados, trouxe 

uma alteração importante em seus arts. 47 e 48 e incisos, conforme versa:  
 
Art. 47: Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 
sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 
órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se 
a legislação federal. (NR) 
Art. 48: Para o cumprimento do Art 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à 
aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte; III - deverá estabelecer, em 
certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
 

Em uma análise geral, observa-se que o governo tem fomentado o 

desenvolvimento a partir das compras públicas, em especial com relação às 

microempresas, uma vez que, a partir das prerrogativas legais, já tratadas anteriormente, 

as microempresas tiveram a oportunidade de participar das compras governamentais, 

conforme podem ser verificadas no quadro abaixo. 

Vale aqui ressaltar, que a ação das micro e pequenas empresas, hoje também se 

inclui microempreendedor individual, pode encadear de forma mais eficaz o 

desenvolvimento regional. 

O que pode ser observado é que as aquisições e contratações de serviços 

realizadas pelo governo, nas quais as microempresas e empresas de pequeno porte 

figuram como contratadas, foram crescendo anualmente, até o ano de 2014 (Quadro 1). 

Embora haja uma menor participação no ano de 2015, é possível observar menos 

contratações de serviços, por parte do Governo como um todo, o que não quer dizer que 

as empresas de pequeno porte deixaram de participar ou que a lei não tenha surtido 

efeito, porém essa diminuição pode ser atribuída a outros fatores, os quais não serão 

discutidos no presente trabalho, tais como crise econômica mundial, crise política 
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nacional, entre outros, o fato é que de modo geral, a participação das micro empresas e 

empresas de pequeno porte nas compras governamentais tem se mostrado cada vez 

maiores. 

Quadro 1. Evolução das compras públicas, segundo o porte do fornecedor – Órgãos 

SISG 
Ano Microempresa Pequena Empresa Outros Portes Valor Total Contratado 
2011 
Material 

R$ 106.012.223,50 R$ 154.172.355,40 R$ 6.662.940.514,50 R$ 6.923.125.093,40 

Serviço R$ 762.348.749,90 R$ 1.196.090.642,40 R$ 10.800.528.852,90 R$ 12.758.968.235,20 
2012 
Material 

R$ 195.601.206,40 R$ 250.435.919,70 R$ 9.581.539.000,10 R$ 10.027.576.126,20 

Serviço R$ 1.153.009.633,00 R$ 1.872.081.582,20 R$ 22.254.592.209,40 R$ 25.279.683424,60 
2013 
Material 

R$177.680.032,40  R$ 281.433.397,80 R$ 8.639.307.692,70 R$ 9.098.421.122,90 

Serviço R$ 1.327.810.979,60 R$ 2.152.870.523,10 R$ 17.229.740.137,00 R$ 20.410.421.639,60 
2014 
Material 

R$ 275.403.225,00 R$ 296.760.018,80 R$ 10.118.903.137,30 R$ 10.691.066.381,10 

Serviço R$ 2.323.514.001,50 R$ 1.998.414.565,70 R$ 13.781.590.765,10 R$ 17.103.519.332,30 
2015 
Material 

R$ 180.258.747,50 R$ 220.889.916,10 R$ 11.222.226.496,30 R$ 11.623.375.159,90 

Serviço R$ 1.289.237.322,20 R$ 1.562.097.620,20 R$ 13.350.261.568,70 R$16.201.596.511,10 
2016* 
Material 

R$ 17.893.731,20 R$ 19.235.468,90 R$ 1.333.464.368,40 R$ 1.370.593.558,50 

Serviço R$ 116.017.272,30 R$ 138.125.700,80 R$ 1.665.310.369,90 R$ 1.919.453.343,00 
* janeiro a abril – acesso em 13abr2016. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir de dados do Painel de Compras do Governo Federal: Comprasnet 
 

Embora os dados demonstrem participação crescente dos pequenos 

empreendimentos nas compras governamentais, o percentual de participação com 

relação às empresas de outros portes, ainda é consideravelmente pequeno, uma vez que 

na maioria dos casos não chega a dez por cento. Reconhecendo isso, o Governo vem a 

cada ano tentando fomentar ainda mais essa participação por meio da legislação 

pertinente.  

Recentemente, o Governo Federal, a fim de ampliar a participação das 

microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, 

pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo 

nas contratações públicas de bens, serviços e obras, promulgou o Decreto nº 8.538, de 6 

de outubro de 2015,  que regulamenta o tratamento favorecido a essas instituições nas 

licitações realizadas no âmbito da Administração Pública federal, ampliando o que está 

elencado nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

Além da ampliação do espaço dos agentes, esse decreto garante a preferência a 

agentes locais, entendendo-se por local, conforme especificado no art. 1º, § 2º, I - 
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âmbito local - limites geográficos do município onde será executado o objeto da 

contratação, ou seja, o Governo Federal formalizou que a compra pública pode e deve 

ser uma indutora do desenvolvimento local, em especial no âmbito dos municípios, o 

que está expresso no artigo 1º do Decreto 8.538, conforme segue:  
 
Art. 1º. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser 
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor 
rural pessoa física, microempreendedor individual - MEI e sociedades 
cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: I -
 promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e 
regional; II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e III - incentivar a 
inovação tecnológica. (grifo nosso) 

 

Ao observar o artigo acima citado, fica evidente o que a teoria anteriormente 

discutida propôs, o estado é o grande impulsionador do desenvolvimento e, sobretudo 

local, ou seja, é por meio dessa legislação que o governo busca garantir que os recursos 

destinados aos estados e municípios, possam contribuir para o próprio desenvolvimento, 

também por meio de aquisições e contratações.  

Obviamente esse é um decreto federal de aplicação obrigatória a todos os órgãos 

federais em suas licitações, que cabe aos Estados e Municípios reconhecerem também a 

necessidade de alterações em suas legislações, a exemplo do Governo Federal e, 

passarem a promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, 

por meio de suas aquisições, bem como pensar em capacitações, tanto a servidores para 

aplicabilidade da nova legislação, bem como aos interessados em certames licitatórios, 

para que possam ser participantes e competir de forma igualitária nas aquisições 

governamentais. 

 

3 - COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO ESTADO DE MS  
 

O Mato Grosso do Sul, está situado na região Centro-Oeste do Brasil, dividido 

em 79 municípios, com superfície de 357.124,962 km2, e aproximadamente 2.449.341 

habitantes, possui uma economia baseada na pecuária extensiva, na produção intensiva 

de milho e soja, e ainda algumas experiências de indústrias extrativas minerais e 

agroindustriais1.  

                                                
1 http://www.ms.gov.br/institucional/perfil-de-ms/ 
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No âmbito empresarial, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso do Sul, o estado possui hoje 200.223 empresas ativas, incluindo o 

microempreendedor individual; a maioria das empresas encontra-se atuante nos setores 

de Comércio e Serviços, segundo dados do IBGE. 

No que se refere ao Estado de Mato Grosso do Sul, no tocante a legislação, 

segundo o Portal da Lei Geral da Microempresa2, tem-se que a Lei Complementar 197, 

de 2014, regulamenta a LC 123, como segue:  
 
Art. 31. Os órgãos e as entidades contratantes poderão realizar processo 
licitatório destinado, exclusivamente, à participação de microempresas e de 
empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais).  

  

Note-se que o estado regulamentou as Leis Complementares 123 e 147, no 

entanto, justamente na parte que se discute o acesso aos mercados, não trouxe a 

alteração mais relevante, ou seja, a obrigatoriedade da licitação com participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor 

seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O Estado trouxe a prerrogativa, porém de 

forma facultada, o que o Governo Federal trouxe como dever, o Estado trouxe como 

facultativo, quando na redação da lei permaneceu com o verbo poderá e não deverá. O 

motivo pelo qual o Estado permaneceu com esta faculdade não foi objeto de estudo 

desse trabalho, no entanto, o mesmo poderá ser pesquisado posteriormente, já que o 

estado possui um número considerável de empresas cadastradas, conforme os dados da 

JUCEMS, anteriormente apresentados e do IBGE.  

No que se refere a regulamentação municipal, em MS, aos municípios, 51,9% 

dos municípios já  possuem a Lei devidamente implementada (BRASIL, 2015). Com 

relação ao dever ou faculdade na exclusividade em licitações, cujo valor seja até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), a maioria trouxe como faculdade, seguindo a legislação 

estadual.  

No entanto, existem práticas anteriores a regulamentação federal, que visam 

favorecer o desenvolvimento local por meio das micro e pequenas empresas, a exemplo, 

do município de Ponta Porã – MS, que ao regulamentar, por meio da Lei Complementar 

                                                
2 http://www.leigeral.com.br/ 
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nº 56, de dezembro de 2009, o tratamento diferenciado as microempresas e empresas de 

pequeno porte no município, elencou o seguinte artigo: 
 
Art. 34: As contratações diretas por dispensa de licitação com base nos 
incisos I e II do Art. 24 da Lei Federal nº 8666/9 de 21 de junho de 1993, 
deverão ser preferencialmente realizadas com microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas no município ou região. 
 

O que se verifica, é que a gestão pública reserva mecanismos a fim de permitir a 

ampla participação das empresas locais e, para assegurar que os recursos dos 

contribuintes sejam geradores de emprego e renda nas localidades em que são captados.  

Na tentativa de compreender a participação das empresas fomentadas em Lei no 

processo de compras no estado de MS, elegeu-se a Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul, como objeto de análise. Esta escolha se deu em virtude de a 

Universidade ser a única Instituição Pública Estadual de Ensino Superior existente no 

Mato Grosso do Sul, com Unidades Universitárias em quinze municípios do Estado, 

bem como pela mesma possuir autonomia para licitar, diferentemente do que ocorre 

com as Secretarias do Estado que possuem suas compras todas concentradas na Central 

de Compras do Governo do Estado de MS. 

Vale ressaltar que embora a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

possua Unidades em 15 (quinze) municípios do Estado, os processos licitatórios e suas 

respectivas contratações são concentrados na Unidade de Dourados, onde está 

estabelecida a Sede da Universidade. Vale esclarecer ainda que, as Unidades recebem 

para vossas manutenções recursos provenientes de repasse financeiro, os quais são 

administrados por cada Unidade e, para tanto, não foi objeto de estudo no presente 

trabalho, mesmo porque não originam procedimentos licitatórios. 

As compras analisadas correspondem ao ano de 2015 e os dados foram obtidos 

no Portal da Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, como fonte 

de dados3. Foi possível verificar que dos 69 (sessenta e nove) contratos realizados pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, apenas 27 (vinte e sete) foram 

formalizados com empresas que possuem sede no âmbito do Estado (menos de 

cinquenta por cento). Numa análise ainda mais detalhada, pode-se observar que o maior 

número de contratações de empresas locais ocorreu quando a compra foi realizada por 

                                                
3 A tabela com todos os contratos efetuados pela UEMS em 2015 podem ser requisitadas aos autores por 
e-mail. 
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Ata de Registro de Preços ou por Pregão Presencial (Quadro 2), ou seja pode-se 

perceber que nessas modalidades licitatórias ocorre maior participação das empresas do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

Quadro 02. Aquisições locais por modalidade de contratação  
 
Ata de 
Registro 
de Preços  

Pregão 
Presencial 

Pregão 
Eletrônico 

Dispensa de 
Licitação 

Inexigibilidade de 
Licitação 

Tomada de 
Preços 

08/09 04/04 08/41 05/07 01/07 01/01 
 

Apesar de não ter sido objeto desse estudo é possível elencar diversas 

possibilidades que explicam os resultados anteriores como, por exemplo: 

desconhecimento da legislação pertinente, despreparo para participar dos certames, falta 

de qualificação de pessoal para atender as licitações, não obtenção do acesso a 

informação, ausência de produtos, ausência de documentação exigida, enfim, são 

diversos os motivos pelos quais essa participação pode não ocorrer, mas que podem ser 

analisados de maneira mais precisa numa outra oportunidade.   

Numa análise setorial nos contratos analisados, as empresas são 

predominantemente pertencentes aos setores de comércio e serviços, sendo que de todos 

os contratos formalizados, sete foram com empresas pertencentes ao setor da indústria e 

uma empresa do setor de construção civil, os demais se distribuem entre os setores 

comércio e serviços e, coincidentemente, a grande maioria das empresas registradas no 

Estado de MS, conforme já mencionado anteriormente, também são pertencentes a esses 

setores, comércio e indústria, sendo sua grande maioria no comércio, conforme dados 

do IBGE.  

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho buscou-se analisar a legislação pertinente no tocante às 

compras governamentais, com enfoque na participação das micro e pequenas empresas 

nos procedimentos licitatórios, e o papel do Governo como fomentador do 

desenvolvimento local, bem como a contratação das empresas locais.  Para isso optou-

se por realizar um estudo de caso na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em 

suas contratações realizadas no ano de 2015. 
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Diante do exposto, percebeu-se que a definição de um marco regulatório (leis) 

na tentativa de fomentar os pequenos negócios não é suficiente. É preciso ir além, com a 

implementação de ações coordenadas nos mais diferentes níveis, a fim de que seja 

possível conhecer a realidade local. Também, as compras governamentais poderiam ser 

pensadas de forma estratégica para promover um produto ou tecnologia baseado no 

conhecimento da realidade local. Em casos de promoção de produtos para incentivo de 

um determinado sistema produtivo é importante assegurar, inicialmente, um mercado, 

que coadune as necessidades do público com as dos sistemas produtivos a serem 

fomentados. Para isso, parcerias público/privadas na realização de compras seriam 

interessantes, mas a legislação brasileira é normativa e não prevê essa possibilidade no 

que diz respeito às licitações, o que impossibilita determinadas ações a exemplo do que 

ocorre na Europa, conforme elencado no texto. 

Ainda com a impossibilidade de determinadas ações por parte dos gestores de 

compras, pode-se afirmar que a promulgação do Decreto 8.538 é um avanço em termos 

das iniciativas que visam promover o desenvolvimento local. Evidentemente, cabe as 

Instituições (em seus diferentes níveis) seguirem e aplicarem a Lei conforme 

estabelecida. Cabe a essas, também, uma mudança de perspectiva no sentido passarem a 

considerar a compra governamental como um instrumento importante capaz de induzir 

o desenvolvimento local.  

Evidentemente o Brasil está avançando no sentido de reconhecer a importância 

das compras governamentais e o quão importante é, para o desenvolvimento econômico 

e social do país, a participação das micro e pequenas empresas nesse processo, esse 

avanço e a preocupação do governo brasileiro com esse tema são evidenciadas pelas 

alterações na legislação bem como pela promulgação de leis que trazem, as 

prerrogativas de preferências para as micro e pequenas empresas e mais recentemente a 

preferência a empresas locais.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo relacionar os referenciais de Desenvolvimento 
Territorial e de descentralização, caracterizando esta aproximação como uma 
estratégia de governança comunitária de bens comuns, entendendo como se dá a 
governança de bens públicos, configurada pelos territórios rurais, através da 
participação dos atores sociais. Nesse sentido, parte-se da hipótese de que as estratégias 
de desenvolvimento territorial como forma de descentralização, podem melhorar a 
governança de comunidades com respeito ao uso de recursos e bens comuns.  

Para tanto, é feita uma revisão teórica acerca dos principais conceitos que concernem à 
temática e se ilustra com o caso da Costa Rica, onde se procura demonstrar a influência 
da Estratégia Centro-americana de Desenvolvimento Territorial na reconfiguração das 
escalas de políticas nacionais e os processos de descentralização e governança territorial 
das mesmas. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Territorial, Descentralização, Participação, 
Governança 

 

 
INTRODUÇÃO 

Na década de 1950, iniciou-se o processo de criação do Sistema de Integração 

Centro-americano – SICA, cujo marco institucional1 tem o intuito de estabelecer a 

integração regional com princípios de democracia, liberdade e paz, através de um 

desenvolvimento integral que contemple aspectos econômicos, sociais, culturais, 

políticos e ecológicos. Sendo atualmente conformado por oito países: Panamá, Costa 
                                                           
1 Com a assinatura da Carta da Organização dos Estados Centro Americanos - ODECA no Panamá em 
1952. Posteriormente, se firma o Protocolo de Tegucigalpa, em Honduras, 1991, consolidando e 
regulamentando o SICA. 
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Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e República Dominicana, 

que tem logrado alinhar e direcionar diversas políticas e estratégias regionais, através da 

efetiva participação de seus representantes no Sistema. 

No ano de 2010, os chefes de Estado dos países membros do SICA, aprovaram a 

Estratégia Centro-americana de Desenvolvimento Rural Territorial - ECADERT, a ser 

executada no período de 2010-2030, pelo Conselho Agropecuário Centro-americano - 

CAC, através de sua Secretaria Executiva e da articulação de atores em três níveis de 

institucionalidade: territorial (ou local), nacional e regional (ECADERT, 2010). 

Possivelmente a primeira estratégia deste tipo aprovada internacionalmente para 

implantação em diferentes países.  

A ECADERT se inspira nas experiências brasileira, dos “Colegiados Rurais2”, e 

espanhola, com os “Grupos de Ación Local2, utilizando a noção bottom-up de 

formulação de políticas públicas, baseando-se na participação dos atores sociais:  

El objetivo general de la Estrategia es: Promover la gestión social participativa de políticas públicas 
territoriales incluyentes y equitativas, con los correspondientes procesos de formulación consensuada 
de proyectos de futuro y procesos de planeamiento e inversión orientados por una visión estratégica, 
para la transformación institucional, social, económica, cultural y ambiental del medio rural 
centroamericano, impulsada por los actores sociales e institucionales de los territorios, valorizando su 
identidad cultural y sus potencialidades propias para lograr el desarrollo sostenible. (ECADERT, 
2010. p.5) 

Somando-se a esse contexto regional mais amplo, o contexto interno a cada um 

dos oito países signatários possui características e situações socioeconômicas e políticas 

próprias, as quais nesse período de proposição e início de implementação do enfoque 

territorial na região também tem apresentado mudanças interessantes, como o caso da 

Costa Rica, que transformou através de decreto de lei – o Instituto de Desarrollo 

Agrário (IDA), que trabalhava com o enfoque “agrário”, em Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER), no ano de 2013, passando a utilizar o enfoque territorial para o 

desenvolvimento rural (COSTA RICA, 2012).  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar Desenvolvimento Territorial como 

uma oportunidade de mecanismo de participação direta e como estratégia de governança 

                                                           
2 Instância política de deliberação sobre o processo de desenvolvimento rural sustentável do território, 
um espaço de participação social, de representação, articulação e harmonização política que permite a 
vivência da gestão social de políticas públicas. 
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comunitária de bens comuns, entendendo como se dá a governança de bens públicos, 

configurados pelos territórios rurais, através da participação dos atores sociais. 

Nesse sentido, este trabalho parte da hipótese de que as estratégias de 

desenvolvimento territorial como forma de descentralização de instâncias de decisão 

política, podem melhorar a governança de comunidades com respeito ao uso de 

recursos e bens comuns. 

Para tanto, se parte de uma discussão teórica acerca dos principais conceitos que 

concernem à temática e se ilustra com o caso da Costa Rica, onde se procura demonstrar 

a influência da ECADERT na reconfiguração das escalas de decisão e implementação 

de políticas nacionais e os processos de descentralização e governança territorial das 

mesmas. 

 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL & DESCENTRALIZAÇÃO 

Para entender o conceito de Território e poder relacioná-lo ao de descentralização, 

primeiramente se propõe o entendimento da descentralização, e a definição da mesma. 

Os processos de descentralização tem sua origem nos final dos anos 1970, quando 

o setor público centralizado e intervencionista, da tradição socialdemocrata, e do 

chamado estado keynesiano de bem-estar do pós-guerra, mostra sinais de esgotamento, 

emergindo assim, o consenso sobre a ideia de descentralização, relacionada à 

democracia, processos participativos, identidades territoriais, etc. (MELO, 1996). 

Segundo Melo (1996), a descentralização na gestão pública tem seu auge nos anos 

1980, sendo um princípio ordenador de reformas nesse setor, e entendida como 

dimensão essencial da democracia, sobretudo em países egressos de experiências 

autoritárias, como grande parte da América Latina. 

Nos anos 1990, ainda de acordo com Melo (1996), há uma polarização do debate 

acerca da descentralização. Como argumentos contra, o autor coloca o maior 

clientelismo e ineficiência de estados e municípios, a irresponsabilidade fiscal e a perda 

de rumo com a ausência de uma coordenação das políticas. Como pontos a favor, se 
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argumenta que o fortalecimento de níveis subnacionais é um processo virtuoso que 

favorece a democracia, produzindo maior eficiência alocativa e gerando inovações. 

Na definição do conceito de descentralização, Melo (1996) explora noções 

correlatas como a desconcentração, a delegação e a devolução. E afirma que: 

Entendida enquanto transferência de poder decisório a municípios ou entidades e órgãos locais, a 
descentralização expressa, por um lado, tendências democratizantes, participativas e de 
responsabilização, e por outro, processos de modernização gerencial da gestão pública... (MELO, 
1996. p.13) 

Finot (2001) faz uma revisão sobre a evolução do marco conceitual acerca da 

descentralização, procurando principalmente diferenciar a mesma de “desconcentração” 

e explicando outras categorias como delegação, devolução e até mesmo privatização. 

Assim, podemos adotar, para os propósitos deste artigo, as seguintes definições 

propostas pelo autor: 

Descentralización Política: transferencia de competencias de decisión para la provisión de bienes 
públicos desde gobiernos centrales a procesos políticos subnacionales. La transferencia de 
competencias podría dirigirse tanto a organizaciones del Estado como a organizaciones sociales que 
también realizan funciones de provisión. 
Descentralización Operativa: transferencia de competencias de operación de decisiones sobre 
provisión a administraciones territoriales, o a administraciones funcionales del mismo nivel. La 
delegación sería una forma de descentralización operativa territorial. 
Descentralización Económica: transferencia de procesos productivos referidos a la provisión de 
bienes públicos, a la competencia económica. (FINOT, 2001. p.41.) 
 
 

Além disso, é importante destacar que Finot (2001) defende a descentralização 

como uma forma democrática de governo, que possibilita a participação, legitimando a 

democracia. Preocupado em demonstrar aspectos do funcionamento da 

descentralização, o autor argumenta que a condição fundamental para o êxito desses 

processos é a participação dos cidadãos nas decisões. 

Para poder alcançar um dos objetivos deste trabalho, e relacionar o conceito de 

descentralização ao de desenvolvimento territorial, se faz necessária a definição ou 

conceito de território e de enfoque territorial.  

A adoção da abordagem Territorial para o Desenvolvimento na América Latina 

tem seu início na década de 1990, produzindo resultados e conhecimentos através de 

inúmeros estudos sobre a sua implementação e desempenho (GUANZIROLLI, 2006; 

LEITE E DELGADO, 2011; SCHNEIDER, 2004; entre outros).  
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De acordo com a ECADERT (2010), o enfoque territorial para o 

desenvolvimento, concebe o território como a unidade básica, que se distingue porque 

pode ser delimitada espacialmente e por seu caráter histórico-sócio-cultural, sendo 

produto de relações sociais com o meio físico. 

Por ende, se ha definido territorio como: ‘un constructo social históricamente construido – que le 
confiere un tejido social único –, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertos modos 
de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se 
encargan de darle cohesión al resto de elementos’. Visión multidimensional e inter-temporal 
(ECADERT, 2010. p.111) 
 

Além disso, é essencial enfatizar o aspecto bottom-up desse enfoque. Nesse 

sentido, segundo o INDER, a Política de Desenvolvimento Rural Territorial se define 

como: “Marco de orientación en materia de desarrollo rural que permite la definición 

de las acciones y proyectos estratégicos de regiones y territorios, por parte de los 

actores sociales... (INDER, 2015a).  

Nesse sentido, tal aspecto permite a conceituação do enfoque de desenvolvimento 

territorial como uma forma de descentralização, sendo inclusive mencionado na lei do 

INDER em item específico: 

Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como de ejecución de las 
políticas de desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas públicas 
dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de las competencias y 
potestades del Inder, posibilitando que la política responda a las demandas y las necesidades 
originadas en los territorios rurales, considerando la complementariedad existente entre los espacios 
rurales y urbanos. (COSTA RICA, 2012) 
 

Dessa forma, percebe-se forte relação entre a aplicação de ambas as noções, com 

exemplos de autores como Dallabrida (2011), que se referem a algumas experiências 

territoriais no Brasil, descrevendo as mesmas como exemplos de descentralização 

político-administrativa, caracterizando-as como institucionalização de novas escalas de 

governança. 

 
 
GOVERNANÇA DE BENS PÚBLICOS OU COMUNS 

 

O termo Governança tem sido utilizado nas diferentes disciplinas das Ciências 

Sociais, referindo-se, sobretudo a questões empresariais ou o papel do Estado. Da 

mesma forma, tem sido tradicionalmente tratado por organismos internacionais, mesmo 

quando relacionado a desenvolvimento, como por exemplo, segundo o Banco Mundial, 
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Governance is defined as the manner in which power is exercised in the management of a county's 
economic and social resources for development… A general definition of governance is the "exercise 
of authority, control, management, power of government. ‘A more relevant definition for Bank 
purposes is "the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and 
social resources for development’… (WORLD BANK, p. 3) 
 

Entretanto, na abordagem territorial de desenvolvimento, é proposto um enfoque 

diferente, que coloca a comunidade ou os atores sociais no centro do poder, ou seja, 

empodera as populações locais para o exercício de sua própria governança. 

Nesse sentido, segundo a ECADERT (2010): 
La evolución y sentido más pertinentes de este concepto, para el Desarrollo Rural Territorial, es 
precisamente su aplicación a las cuestiones del desarrollo y de la gestión territorial por parte de 
múltiples actores. Desde los años noventa, los estudios del desarrollo y las elaboraciones conceptuales 
basadas en procesos de desarrollo territorial, han subrayado la función de la gobernanza territorial y, 
en particular, han planteado que el éxito de iniciativas de desarrollo depende, en grado importante, de 
la densidad de relaciones y de la institucionalidad que está en la base de la gobernanza. La gestión 
territorial requiere de múltiples actores locales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil en 
sentido amplio, empresas privadas, instituciones públicas y gobiernos locales, entre otros actores 
sociales e institucionales. (ECADERT, 2010.p.105) 
 

Dallabrida (2011), também aborda esse tema, aproximando-o mais das Ciências 

Humanas, e propondo o termo Governança Territorial, como “o exercício do poder e 

autoridade para gerenciar um país, território ou região, compreendendo os 

mecanismos, processos e instituições através das quais os cidadãos e grupos articulam 

seus interesses públicos, incluindo entre os atores representações dos agentes estatais” 

(DALLABRIDA, 2011. p.2). Além disso, o autor se refere a essa forma de organização 

social, destacando a noção de funcionamento da mesma em redes de poder 

socioterritorial. (DALLABRIDA, 2011. p.2). 

Sobre governança de bens comuns, existem contribuições interessantes de autores 

que trabalham com a temática ambiental, como por exemplo, Bulkeley (2005), que 

propõe unir aportes de políticas de escalas e redes, argumentando que ambas não são 

mutuamente excludentes, podendo ser complementárias. 

Utilizando conceitos como o de nova gramática espacial, a autora considera que a 

governança ambiental, envolve o reescalonamento ou redimensionamento de processos 

políticos e de suas abrangências, sendo limitador tomar escalas, hierarquias no processo 

decisório, e espaços como dados. E destaca que para uma nova geografia da 

governança, que considera a articulação de diferentes elementos, atores e esferas 

políticas, é fundamental o reconhecimento da natureza em rede das relações sociais. 
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Ao se pensar sobre bens públicos ou bens de uso comum, é quase inevitável a 

referência à teoria econômica ortodoxa que propõe a chamada “tragédia dos comuns”, 

de Garrett Hardin3, segundo a qual, resumidamente, o que não é propriedade privada, 

ou seja, o que é público, de todos, tende a ser sobre-explorado até sua exaustão. 

Recentemente, os aportes de Elinor Ostrom4 aprofundaram questões 

tradicionalmente tratadas na teoria econômica clássica, como os tipos de bens e o 

comportamento dos indivíduos, permitindo a revisão desses conceitos, em uma teoria 

mais condizente com resultados encontrados empiricamente.  

Ostrom (2009) se concentra nos resultados acerca da ideia de Polycentric 

Governance, que se conceitua como: 

‘Polycentric’ connotes many centers of decision making that are formally independent of each other. 
Whether they actually function independently, or instead constitute an interdependent system of 
relations, is an empirical question in particular cases. To the extent that they take each other into 
account in competitive relationships, enter into various contractual and cooperative undertakings or 
have recourse to central mechanisms to resolve conflicts, the various political jurisdictions in a 
metropolitan area may function in a coherent manner with consistent and predictable patterns of 
interacting behavior. To the extent that this is so, they may be said to function as a ‘system’ 
(OSTROM, TIEBOUT, e WARREN, 1961. p.831–32 apud OSTROM, 2009. p. 411). 

 

Elaborando a ideia, a autora destaca que há evidências empíricas de três fatores 

que contribuem para a produtividade de estratégias policêntricas:  
 

 (1) small- to medium-sized cities are more effective than large cities in monitoring performance of 
their citizens and relevant costs, (2) citizens who are dissatisfied with service provision can “vote with 
their feet” and move to jurisdictions that come closer to their preferred mix and costs of public 
services, and (3) local incorporated communities can contract with larger producers and change 
contracts if not satisfied with the services provided, while neighborhoods inside a large city have no 
voice. (OSTROM, 2009. p.411) 

 

Ostrom (1990, 2009) é inovadora, ao afirmar que indivíduos têm comportamentos 

mais complexos e heterogêneos e, sobretudo, – contrariando o que a teoria convencional 

acerca da ação coletiva afirma – empiricamente, ocorre mais cooperação e mais 

capacidade para resolução de dilemas sociais do que o previsto.  

Compreende-se então que comunidades ou coletivos podem ter capacidade para 

resolver ou propor soluções para seus próprios problemas com relação ao uso de bens 

comuns ou públicos. 

                                                           
3 Hardin, Garrett (1968), “The Tragedy of the Commons,” Science, 162, 1243–1248. 
4 Ganhadora do Nobel de Economia de 2009.  
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A autora também destaca a inutilidade da dicotomia entre mercado (privado) e 

Estado (público), propondo que uma mescla de ambos pode levar a melhores soluções. 

Nesse sentido, pode-se pensar que o Estado tem um papel importante como promotor e 

facilitador de participação e de diálogos entre os indivíduos, permitindo processos 

participativos que estabeleçam regras e instituições para a governança dos bens públicos 

para e pelo público, ou seja, pelos atores sociais da comunidade. 

Somando-se a isso, alguns autores defendem a importância do sistema político 

democrático, para a melhoria do desempenho tanto político como econômico das 

sociedades, como destacam Loureiro e Abrucio (2012): “processos decisórios 

inclusivos possibilitam resultados mais eficientes do que aqueles originários de arenas 

insuladas…” (LOUREIRO E ABRUCIO, 2012, p.629). 

Também é importante ressaltar, como um dos fundamentos teórico-metodológicos 

da ECADERT, a abordagem das capacitações de Amartya Sen5, que propõe, em síntese 

e principalmente, que o Desenvolvimento Humano se baseia em capacidades para 

realizar funcionamentos, e liberdades de escolha sobre os diferentes aspectos de nossas 

vidas enquanto indivíduos. Entretanto, também caracteriza a condição de agente, 

referindo-se à realização de objetivos e valores que não estão diretamente ligados ao 

bem-estar próprio, como as capacidades de realizar ou transformar a sociedade em que 

estamos inseridos, como meio para o Desenvolvimento Humano e a diminuição da 

desigualdade. (SEN, 2001). 

O autor também afirma que a liberdade e a democracia são essenciais para o 

desenvolvimento, e que a mesma pode ser entendida como o governo por meio do 

debate, e não somente como um sistema caracterizado pela presença de eleições e voto 

secreto (SEN, 2011). Assim, as instituições devem promover a democracia através da 

criação de espaços de debate e o estímulo à participação pública, propiciando a 

realização do funcionamento da condição de agente dos indivíduos. Nesse sentido, Sen 

(2011) cita Habermas6, reconhecendo a importância de sua obra na questão da 

comunicação pública, e conclui que a participação e o debate públicos, associados a 

                                                           
5  Laureado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1998. 
6 Jürgen Habermas, “Three normative models of democracy” In: Seyla Benhabib (org.), Democracy and 
difference: contesting the boundaries of the political. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.  
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nossa capacidade de pensar e decidir sobre o que queremos é fundamental para a 

democracia e para uma sociedade mais justa.  

Para Billaud (2014), o território é principalmente uma forma de construção de 

coletivos relevantes, que identificam "questões territoriais" (agrícola, ambiental, etc.), 

para a agenda das políticas públicas; e adquirem legitimidade, além de, como no caso 

das comunidades tradicionais, reafirmarem sua identidade como um coletivo. 

Sem embargo, Billaud (2014), sobre as experiências de Desenvolvimento 

Territorial no Brasil, utiliza o termo “utopia cidadã”, referindo-se ao ideal da 

participação pública que configura uma democracia participativa em que o cidadão 

comum se torne o policy-maker, e dessa maneira se restituem direitos de cidadão, aos 

que estão em condições de pobreza. Nesse sentido, o autor chama a atenção a questões a 

serem primordialmente consideradas, tais como: a definição de problemas e sua 

politização; a reorganização de atores e a formação de novas coalizões; as situações de 

benefício dos "ricos" em detrimento dos excluídos, o que poderia manter a 

desigualdade; e o papel do Estado.  

Entretanto, segundo o autor, os efeitos de uma política que defende o engajamento 

cívico são, provavelmente, mais difíceis de notar do que parecem, e de uma 

temporalidade que excede a agenda de sua implementação. E afirma: “O convite para 

um grupo para explorar por si mesmo o que ele é e o que ele quer ser não é um ato 

político trivial.” (BILLAUD, 2014). 

 

O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA COSTA RICA 

Como política pública dos Estados membros, a ECADERT é impulsionada 

através do Conselho Agropecuário Centro-americano (CAC), órgão do SICA, que reúne 

os ministros de agricultura dos países membros, com sede física representada pela 

Secretaria (SE-CAC) nas instalações do Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA), em San José, capital da Costa Rica. Através de convênio de 

colaboração, ambos intercambiam recursos, funcionários e coordenam ações em 
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conjunto, sendo o IICA um dos principais parceiros da SE-CAC na execução da 

ECADERT. 

Até o ano de 2014, a principal fonte de recursos para a execução dessa estratégia, 

era o fundo España-SICA, gerido pela Agência de Cooperação Espanhola na America 

Central (AECID), a qual repassava os mesmos para a SE-CAC, além de recursos ou 

contribuições de outros colaboradores como, por exemplo, o IICA e instituições 

nacionais ou locais nos países membros.  

A ECADERT funciona basicamente através de Comissões, as quais idealmente 

devem ter a participação de autoridades governamentais e representantes da sociedade 

civil, havendo uma Comissão Regional, que toma decisões em nível Centro-americano, 

e oito Comissões Nacionais, uma em cada país. Além disso, a nível territorial, as ações 

se dão através dos Grupos de Acción Territorial (GAT), conformados por 

representantes comunitários em cada território. 

Nos primeiros quatro anos de execução da ECADERT, a institucionalidade se 

implementou e começou a se legitimar com a participação das comunidades, gerando 

seus primeiros logros ou resultados, como por exemplo: a criação de esferas de 

participação efetivas da sociedade civil, tais como as comissões regional e nacionais, 

bem como as representações territoriais e as redes de intercâmbios entre os mesmos; a 

realização do programa de formação de capacidades; a aprovação e execução de 

projetos de desenvolvimento das economias locais; entre outras (SAMPER ,2014). 

Assim, essa estratégia tem sido executada com a participação de diversas 

instituições governamentais, não governamentais, nacionais, internacionais, e 

comunitárias, em três níveis propostos: territorial, nacional e regional (âmbito do 

SICA); e com três tipos de territórios denominados: focais – priorizados por cada país, 

trasnfronterizos – contínuos entre dois ou três países, e afins – com problemáticas e 

identidade cultural similares em vários países.  

Concomitante a esses processos, cada país membro do SICA, também leva a cabo 

suas políticas e estratégias, independentemente da execução da ECADERT. Entretanto, 

na Costa Rica, pode-se verificar que a ECADERT impulsionou a transformação do 

Instituto de Desenvolvimento Agrário, que trabalhava com um enfoque de 
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desapropriação de terras e remanejo das mesmas, no INDER, passando a adotar o 

enfoque multi-setorial e inclusivo da estratégia territorial. 

Tal constatação se verifica na lei 9036, promulgada pelo governo da Costa Rica 

em 2012: 
Establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país que permita la 
formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado en esta 
materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del 
desarrollo rural en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo. Le 
corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como rector del sector agropecuario 
nacional, la formulación de las políticas de desarrollo rural y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
su ejecución, en su condición de institución integrante del sector agropecuário Asimismo, tiene como 
objeto la transformación institucional del Instituto de DesarrolloAgrario (IDA) en el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), como la institución del Estado especializada en el desarrollo rural 
territorial.(COSTA RICA, 2012) 

 

Além disso, o Regulamento de suas atividades se inspira e faz referência direta à 

ECADERT: 
Que la política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense. 2010-
2021, declarada de Interés Público y Oficializada mediante Decreto Ejecutivo N° 36764 MAG del 27 
de julio de 2011, en concordancia con la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, 
2010-2030, -ECADERT-, define como uno de sus pilares, la gestión de territorios rurales, para 
fomentar el desarrollo sostenible y equilibrado de los mismos, mediante la creación de espacios de 
participación proactiva y articulada de todos los actores con la institucionalidad pública y privada. 
(COSTA RICA, 2014). 
 

Segundo a Constituição Política da Costa Rica de 1949, em seu artigo 168, a divisão 

do país é organizada em três tipos de entidades subnacionais: "Para los efectos de la 

Administración Pública el territorio nacional se divide en provincias, éstas 

en cantones y los cantones em distritos." (COSTA RICA, 1949).  

Entretanto, como níveis governamentais, verifica-se o nível nacional e o 

municipal (cantón), com eleições diretas para seus representantes a cada quatro anos, e 

para as Províncias os governadores são indicados pelo presidente eleito. Atualmente, a 

divisão territorial da Costa Rica compreende sete províncias divididas em 81 cantões 

ou municípios. 

Segundo Salas e Peláez (2004), o território nacional corresponde ao governo da 

República, cujos poderes são quatro: executivo, legislativo, judicial e eleitoral. As 

províncias não possuem relevância para a administração pública, tendo importância 

somente para a eleição de deputados. E os territórios dos cantões correspondem aos 

governos municipais, com potestades administrativas e regulamentárias, mas não 
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legislativas. Os distritos são uma subdivisão territorial dos cantões, mas não possuem 

administração governamental própria. 

Com a adoção do enfoque de Desenvolvimento Territorial, as políticas para as 

áreas rurais da Costa Rica passam a ser pensadas e planejadas pelos atores sociais 

locais, conformando os Conselhos Territoriais, os quais definem prioridades e 

demandam ações do governo, além de estabelecerem planos de longo prazo para o 

futuro das comunidades. Tais Conselhos são constituídos em um processo que 

compreende diversas etapas, como por exemplo, mapeamento de atores, diagnóstico do 

território, campanhas de divulgação, oficinas de sensibilização, assembleias, eleições de 

comitê diretivo, etc.(INDER, 2013). 

Além disso, segundo o INDER (2016), o processo de governança é aberto a 

qualquer pessoa interessada, com cada território contando com um comitê que deve 

conter 60% de membros da sociedade civil, cuja principal função é elaborar o Plano de 

Desenvolvimento Rural Territorial, que posteriormente é submetido à aprovação do 

Conselho, sendo que, até maio de 2015, já foram aprovados 16 planos no país.  

Para o INDER, os Territórios se definem como:  
Unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo de actividades agrarias y no agrarias, 
compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada en una base de recursos naturales 
propios, con formas de organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de 
identidad comunes. Es conformado por uno o varios cantones, o algunos de sus distritos, que 
presentan características comunes desde el punto de vista de su ecología, de sus actividades 
económicas, culturales, institucionales, políticas y de las modalidades de generación de ingresos de la 
población habitante en ellos. (COSTA RICA, 2014) 

Contudo, não se pode afirmar que a descentralização na Costa Rica ocorre devida 

somente a execução de uma política com estratégia territorial, sendo importante 

ressaltar que algum tipo de descentralização já era prevista no sistema governamental do 

país, como mencionado por Salas e Peláez (2004): 

La descentralización territorial del régimen municipal no implica uma restricción o eliminación de 
las competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del Estado. Coexisten intereses 
locales cuya custodia corresponde a las municipalidades y otros atribuidos constitucionalmente a 
otros entes públicos... (SALAS e PELÁEZ, 2004. p.9). 

Assim como, também é referido pelo Ministério de Planejamento:  
Sector Público Descentralizado Institucional: es el formado por el conjunto de entes públicos 
“menores” (descentralizados precisamente respecto del Estado, que es el ente público mayor) 
entendida esta descentralización como una "transferencia de las responsabilidades de planificación, 
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administración y obtención y asignación de recursos desde el gobierno central a: a) unidades locales 
de los ministerios u organismos del gobierno central; b) unidades o ámbitos subordinados al gobierno; 
c) instituciones o corporaciones públicas semi-autónomas; d) instituciones regionales o funcionales 
que cubren una zona determinada; y e) organizaciones del sector privado o voluntario... (COSTA 
RICA, 2010. p.17) 

Entretanto, em um sentindo amplo, pode-se compreender que na Costa Rica, a 

Política de Desenvolvimento Territorial, está promovendo a governança comunitária das 

áreas rurais, além de estar reconfigurando escalas geográficas e permitindo também a 

multi-setorialidade de ação do Estado. 

Atualmente, conforme o INDER, a política de Desenvolvimento Territorial se 

configura nos 28 territórios indicados no Mapa a seguir (Figura1), o que representa uma 

abrangência bastante ampla do território nacional. 

Figura 1 – Mapa dos Territórios Rurais do INDER – Costa Rica em 2016 
 
 

 
Fonte: https://www.inder.go.cr/territorios_inder/ 

 

Ao compararmos com o segundo mapa (Figura2) nota-se a diferença entre as 

áreas geográficas que compreendem os territórios e as áreas que delimitam províncias e, 

sobretudo cantões, ou seja, a reconfiguração das escalas de decisão política é efetiva, 

bem como a generalização por todo o país da estratégia de governança territorial, 

baseada na participação dos atores sociais. 
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Figura 2 – Costa Rica: Divisão política entre províncias e cantões 

 
Fonte: http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/mapas-paises/mapa-de-costa-rica-por-cantones.htm 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos de descentralização podem configurar estratégias de fortalecimento 

da democracia e participação cidadã, contudo, alguns autores, afirmam que também 

podem produzir efeitos perversos, tais como a exclusão social, o neolocalismo, e a 

fragmentação institucional, como coloca Melo (1996). 

Além disso, Melo (1996) também destaca os limites da descentralização, segundo 

o autor, causados principalmente pela falta de pré-requisitos na sua implantação, os 

quais estariam relacionados a fatores como a baixa qualificação das burocracias locais, a 

irresponsabilidade na transferência de receitas, a ambiguidade na definição de 

competências, e a perda de capacidade regulatória. 

Finot (2001) também se preocupa com questões para o bom funcionamento da 

descentralização, enfatizando a importância da definição acerca dos recursos e a 

diferença entre transferência de funções ou poder de decisão, destacando a delegação ou 

eleição de representantes locais, como um fator central.  
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Como este trabalho caracteriza a estratégia territorial como uma forma de 

descentralização, pode-se entender que todas as questões que concernem à aplicação da 

mesma também se aplicam como preocupações com respeito ao processo de 

territorialização das políticas públicas referido aqui. 

Assim, tal como a descentralização, os processos territoriais também podem ter 

seus “efeitos perversos”, e, além dos mencionados anteriormente, outros aspectos 

apontados por diversos autores, também merecem atenção.  

Como por exemplo, Billaud (2014) chama atenção, como uma das principais 

questões da democracia participativa, o “como agir juntos”, apontando o risco de se 

estar mantendo a situação dos excluídos, devido à assimetria de acesso a recursos e 

informações que concernem à participação, havendo assim, maior possibilidade dos 

mesmos grupos de coalizão preexistentes continuarem a ser os protagonistas e 

beneficiários.  

De acordo com Guanzirolli (2006), em alguns casos, a democracia participativa 

pode ser um fator de agravamento das desigualdades, havendo muita expectativa com 

relação à participação cidadã, e, no entanto, muitas vezes, existem dificuldades como 

custos para os mais pobres, não sentidos pelos mais ricos (como por exemplo, o 

deslocamento aos locais de reuniões, o custo de oportunidade do tempo de trabalho, 

etc). Além disso, comenta que: 
… seria difícil imaginar uma comunidade, que partindo de uma situação de equilíbrio prévio de baixo 
capital social e físico, pudesse ter incentivos a ter comportamentos cooperativos, que são colocados 
como condição para receber investimentos externos… (GUANZIROLLI, 2006, p.17) 

Outra dificuldade é a continuidade, ou mesmo a sustentabilidade desses processos, 

que muitas vezes são iniciados por uma equipe de técnicos que visitam as comunidades, 

mas nem sempre atingem resultados que perdurem. Destacando-se a forma como se 

implementam tais projetos territoriais e como as comunidades participam e se 

empoderam dos mesmos. Como conclui Alfaro (2013):  
La sostenibilidad de los procesos de desarrollo rural descansa en la posibilidad de que estos actores 
puedan empoderarse y darles continuidad a las iniciativas desplegadas con la ejecución de los 
proyectos. La clara comprensión sobre el significado de la participación de las familias, las 
comunidades, las organizaciones y los gobiernos locales en la conducción de estas iniciativas -
ubicados en los territorios en los cuales se ejecutan los programas o proyectos de desarrollo rural-, es 
fundamental a fin de generar las capacidades requeridas para la continuidad de los procesos una vez 
concluidos los proyectos institucionales ejecutados en los territorios. (ALFARO, 2013. p.242) 
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Certamente tal abordagem traz muitas questões que devem ser tratadas com 

cuidado, devido ao risco de falhas importantes e insucesso da mesma, podendo levar até 

mesmo a uma impossibilidade de alcance de seus objetivos finais, levando a descrédito 

e não participação das comunidades nos processos de organização política, o que 

poderia manter ou piorar a situação de desigualdade e dificultar o desenvolvimento das 

mesmas. Sendo fundamental, assim, pensar o papel do Estado nesses processos e como 

o mesmo pode promover participação como forma de melhorar a governança na atual 

concepção de democracia. 

Contudo, as estratégias de Desenvolvimento Territorial não representam somente 

uma forma de descentralização de políticas públicas, mas também uma possibilidade de 

rearranjo de escalas de governança, as quais não permanecem presas a hierarquias 

internas específicas do modelo do país ou países e, ao mesmo tempo, permitindo a 

formação de redes de atores sociais para pensar questões comuns.  

Como conclui Finot (2001), a descentralização política seria a forma adequada de 

estimular a participação cidadã e de aumentar a eficiência na provisão de bens públicos. 

Entretanto, conforme o autor, ela não é comum na América Latina, e assim, defende um 

aprofundamento da descentralização que se enfoque no desenvolvimento local, 

destacando o papel do Estado: 
... contemporáneamente al Estado le corresponde: (i) en lo económico, lograr un funcionamiento de 
los mercados que favorezca crecientemente la competitividad; (ii) en lo social: la seguridad 
ciudadana, la eliminación de la pobreza y la equidad, y (iii) en lo político, viabilizar una participación 
constructiva. También se afirmó que el cambio de estrategia exige una transformación del aparato 
estatal en función de los papeles que le corresponden pero además la competitividad y la ética 
requieren que estos papeles sean cumplidos con eficiencia y probidad. (FINOT, 2001. p. 116) 

 

Relacionando o apontado anteriormente aos aportes teóricos sobre governança 

comunitária, como destaca Ostrom (2009), a importância do estabelecimento de regras, 

instituições e processos de construção de confiança para a resolução de questões sociais. 

Assim, um objetivo central do Estado deveria ser facilitar o desenvolvimento desses 

processos, os quais, segundo Ostrom (2009) “bring out the best in humans”.  Portanto, 

We need to ask how diverse polycentric institutions help or hinder the innovativeness, learning, 
adapting, trustworthiness, levels of cooperation of participants, and the achievement of more 
effective, equitable, and sustainable outcomes at multiple scales. (Ostrom, 2009. p436) 

Especificamente no caso da Costa Rica, entendendo que a estratégia territorial 

trabalha com um enfoque multi-setorial de políticas, pode-se afirmar que através da 
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implementação do mesmo, o INDER tem propiciado a coordenação de diversas políticas 

setoriais, em unidades geográficas denominadas territórios, as quais tem sua governança 

centrada na participação dos atores comunitários locais, nos processos de decisão sobre 

as políticas públicas para o seu desenvolvimento. Configurando assim, a 

descentralização política e operativa das políticas tradicionalmente executadas pelo 

governo da Costa Rica em âmbito nacional, para o nível territorial.  

Como primeira aproximação ao caso empírico da ECADERT, compreende-se que 

o Estado na Costa Rica, representado pelo INDER como instituição do governo 

executora da política de desenvolvimento territorial, tem cumprido o papel destacado 

pelos autores citados, de facilitador e promotor da participação e do estabelecimento de 

instituições. 

Com isso, apoiando-se em aportes teóricos e ilustrando com o caso empírico da 

Costa Rica no âmbito da ECADERT, que preconiza a participação cidadã nos processos 

de tomada de decisão sobre o desenvolvimento local, demonstra-se que o enfoque 

territorial rearranja as escalas de governança, de esferas nacionais ou regionais para 

locais, territoriais ou comunitárias e promove os mecanismos necessários para a 

comunicação entre os atores.  

Acredita-se que esse modo de descentralização política e operativa, com 

delegação de processos e recursos a níveis menores, possa melhorar a qualidade da 

governança dos bens comuns e facilitar ou permitir maior participação e controle sobre 

os mesmos, na medida em que, ao pluralizar o poder, aproxima ou mesmo inclui os 

atores locais aos processos de decisão, formulação e implementação de políticas, 

facilitando assim processos de transparência, controle social e responsabilidade pública. 

Em última instância, promovendo o desenvolvimento sustentável de tais espaços e 

comunidades. 

Por fim, também é interessante o fato de que através de uma estratégia política de 

integração regional dos países centro-americanos, se está promovendo a adoção de um 

enfoque de desenvolvimento que promove ações de descentralização a nível nacional; 

isto é, de certa forma há uma unificação de escolhas e decisões políticas em nível 
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amplo, mas que também representam um estímulo à participação de atores sociais nos 

níveis de decisão comunitários (territorial) e nacionais (países membros). 

Configurando-se, assim, um movimento de articulação e integração de países e 

suas políticas públicas, e ao mesmo tempo a maior participação dos atores sociais na 

formulação, tomada de decisão, e implementação das políticas. A esse movimento 

podemos fazer um paralelo ao mencionado por Arretche (2010) que, se referindo ao 

federalismo brasileiro, conclui que “a regulação federal parece ser uma condição para 

‘amarrar’ subunidades independentes em torno de um dado objetivo nacional” (p.611). 

No caso centro-americano, a estratégia de Desenvolvimento Territorial representa a 

unidade desse objetivo comum dos países membros do SICA, e cada país e território 

tem autonomia e autoridade sobre sua implementação. 
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RESUMO 

Busca-se nessa comunicação discutir a implementação da Política de Recursos Hídricos 
do estado do Paraná (PERH/PR), sul do Brasil, instituída pela Lei nº 12.726/99, dando 
especial ênfase aos desafios relacionados à consolidação dos arranjos institucionais e da 
participação social, nos quais a política está fundamentada. A discussão é realizada com 
base na literatura, em entrevistas e em materiais disponibilizados pelo Instituto das 
Águas do Paraná, autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos que funciona como seu órgão executivo. Inicialmente, é apresentada 
a evolução da gestão das águas no estado a partir da vigência da lei, tendo as bacias 
hidrográficas como unidades territoriais. A seguir, são indicadas algumas dificuldades 
para a implementação da política. No âmbito dos arranjos institucionais, aponta-se para 
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a ausência de integração entre as políticas de planejamento territorial, tais como as de 
uso e ocupação do solo, e a de recursos hídricos; para o predomínio e maior atuação das 
instâncias estaduais na gestão de recursos hídricos, com participação ainda baixa das 
instancias municipais; e para a não responsabilização do setor agropecuário, isento de 
cobrança pelo uso da água. No âmbito da participação social, são discutidas as 
assimetrias nos comitês de bacias - espaços deliberativos - caracterizadas pelo forte 
envolvimento dos grandes usuários, porém ainda incipiente participação de instâncias 
regionais civis, como ONGs, associações de bairro e consumidores. Espera-se com esta 
comunicação colaborar para o entendimento do estágio atual da implementação da 
PERH/PR e dos principais percalços que dificultam o seu andamento, com a intenção de 
agregar novas percepções que contribuam para melhorar as interações entre as 
instituições públicas, os usuários da água e os atores da sociedade civil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: gestão de recursos hídricos, arranjos institucionais, 

competências institucionais, participação social, assimetrias nos comitês de bacia.  

 

ABSTRACT 

This communication aims to discuss the implementation of the Parana State Water 

Resources Policy (PERH/PR), Southern Brazil, established by Law No. 12,726/99, with 

special emphasis on challenges related to the consolidation of the institutional 

arrangements and the social participation, in which this policy is based. The discussion 

is conducted based on literature, interviews and materials provided by the Parana 

Institute of Water, agency linked to the Department of the Environment and Water 

Resources which acts as its executive body. Initially, the evolution of water 

management in the state is presented from the issue of the aforementioned, based on the 

river basins as territorial units. Then some difficulties in the implementation of the 

policy are indicated. Within the institutional arrangements, some obstacles pointed are 

the lack of integration between the territorial planning policies, such as the one related 

to land use and occupation, and water resources policies; the predominance and higher 

performance of state instances in the management of water resources, with still low 

participation of municipal instances; and the non-accountability of the agricultural 

sector, free of charge for water use. In the context of social participation, some 

challenges pointed are the asymmetries within the basin committees - deliberative 

spaces - characterized by strong involvement of large users, but still incipient 

participation of civil regional bodies such as NGOs, neighborhood associations and 

consumers. This communication must contribute to the understanding of the current 
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stage of implementation of PERH/PR and the main pitfalls that hinder its progress, with 

the intention of adding new insights that improve the interactions between public 

institutions, water users and civil society actors. 

 

KEYWORDS: water management, institutional arrangements, institutional scope, social 

participation, asymmetries within the basin committees. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Política de Recursos Hídricos do estado do Paraná (PERH/PR), construída a 

partir de esforços conjuntos do Poder Público e da sociedade paranaense, foi instituída 

pela Lei nº 12.726/99, em linha com o estágio de desenvolvimento econômico do 

estado, as novas demandas de controle da utilização e gestão sustentável dos recursos 

naturais, a Constituição do Paraná de 1989 e a Lei da Política Nacional de Recursos 

Hídricos de 1997. 

A Política visa assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de águas em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos e, 

para isso, busca a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. Entende a água como um bem de domínio público e um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico, cuja gestão deve proporcionar o 

uso múltiplo das águas. Institui uma gestão descentralizada, que conta com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades, tendo a bacia 

hidrográfica como unidade territorial para implementação. 

Desde a promulgação da Lei, há um esforço para a sua implementação, que é 

perpassada por diversas dificuldades, muitas delas similares àquelas encontradas em 

outros estados brasileiros. Este artigo busca discuti-las, dando especial ênfase aos 

desafios relacionados à consolidação dos arranjos institucionais e da participação social, 

nos quais a política está fundamentada. A discussão inicia com a apresentação da 

evolução da gestão das águas no estado a partir da vigência da lei, e, então, parte para a 

indicação de algumas das dificuldades encontradas, com base na literatura, em 

entrevistas e em materiais disponibilizados pelo Instituto das Águas do Paraná, 
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autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos que 

funciona como seu órgão executivo.  

 

 

O ESTADO DO PARANÁ 

O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado na região sul, 

fazendo divisa com Mato Grosso do Sul a noroeste, São Paulo ao norte e ao leste, Santa 

Catarina ao sul, Argentina a sudoeste, Paraguai a oeste e oceano Atlântico a leste 

(Figura 1). O estado tem uma área territorial de 199.307,985 km2, com população 

estimada de 11.163.018 (IBGE, n.d.). 

 
Figura 1 – Localização do estado do Paraná (Fonte: IPARDES) 

 

O estado apresenta 399 municípios, tendo como capital o município de Curitiba. 

O clima paranaense apresenta diferenças marcantes, dependendo da região – de tropical 

úmido ao norte a temperado úmido ao sul (IPARDES, n.d.). A população é formada por 

descendentes de várias etnias: poloneses, italianos, alemães, ucranianos, holandeses, 

espanhóis, japoneses e portugueses, e por imigrantes procedentes, em sua maioria, dos 
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estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais  (IPARDES, 

n.d.). 

A economia paranaense é a quarta maior do Brasil, contribuindo com 6,3% do 

PIB nacional. O estado é forte nas atividades de agricultura e pecuária, destacando-se 

também as atividades industriais. 

A rigor o Paraná possui apenas duas bacias hidrográficas, separadas pela Serra 

do Mar. A Leste da Serra do Mar está a Bacia Atlântica ou Litorânea, e a Oeste está a 

Bacia do Rio Paraná, que é parte integrante da Bacia do Prata (Roorda, 2005). 

Entretanto para efeito de estudos e gerenciamento dos recursos hídricos do Estado, o 

Paraná foi dividido em 16 bacias hidrográficas, demonstradas no mapa da Figura 2. 

 
Figura 2 – Bacias hidrográficas do estado do Paraná (Fonte: SUDERHSA)  

 

 

EVOLUÇÃO DA GESTÃO DAS ÁGUAS NO ESTADO DO PARANÁ 

O aumento populacional e o desenvolvimento econômico do estado do Paraná, 

nos últimos anos, exigiu maior controle da utilização e gestão dos recursos naturais no 

seu território. A Constituição do Paraná (Estado do Paraná, 1989) estabeleceu como 

competência do Estado instituir e manter um sistema de gerenciamento de recursos 
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naturais, com a colaboração da sociedade e mediante a formulação da política 

ambiental5. 

Condizente com os novos conceitos estabelecidos na constituição, especialmente 

no que se refere à gestão sustentável dos recursos naturais, promulgou-se em 1997 a Lei 

Federal 9.433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997). A 

partir daí, os estados foram construindo suas políticas estaduais. O Paraná foi o último 

dos estados de maior desenvolvimento econômico do Brasil a aprovar sua Lei Estadual 

de Recursos Hídricos. A criação de dispositivos jurídico-institucionais e instrumentos 

técnicos voltados à gestão dos recursos hídricos no estado partiu de esforços conjuntos 

entre o Poder Público e a sociedade paranaense, incluindo representações de usuários da 

água, entidades de ensino e pesquisa e organizações não governamentais (Roorda, 

2005). Deste esforço coletivo, que durou cerca de dois anos e que contou com 

empréstimos financeiros do Banco Mundial, resultou a Lei Estadual 12.726 (Estado do 

Paraná, 1999), instituindo a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR) e 

criando o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR), bem 

como decretos regulamentadores que delinearam o modelo e os instrumentos da 

política. 

O modelo institucional proposto seguiu as linhas mestras do Sistema Nacional, 

prevendo um Conselho Estadual, Comitês de Bacia Hidrográfica e Unidades Executivas 

Descentralizadas. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi instituído pelo Decreto 

nº 4320/01 e, na sequência, foram instalados Comitês de Bacias, e a princípio, foram 

despendidos esforços no processo de instituição das Associações de Usuários de 

Recursos Hídricos, as quais funcionariam como Agências de Bacia. 

Mesmo alinhado ao Sistema Nacional, o modelo apresenta algumas 

peculiaridades (Roorda, 2005). Dentre elas está a criação de um Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos, que garante o retorno do dinheiro arrecadado com a cobrança pelo 

uso da água em 92,5% para a área de abrangência do Comitê de Bacia onde foram 

originados, sendo os 7,5% restantes destinados aos órgãos e entidades integrantes do 

                                                           
5 Mais tarde, em 2007, com a Emenda Constitucional 22, a constituição passou a considerar a água como 
um bem essencial à vida e o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano 
fundamental. Passou também a incluir diretrizes e fundamentos para as políticas estaduais de recursos 
hídricos e de saneamento, dentre eles a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, 
assegurando-se a participação dos usuários e da sociedade civil nos respectivos processos decisórios, e o 
estabelecimento das bacias hidrográficas como unidades básicas de gestão dos recursos hídricos. 
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Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dentro deste modelo 

endógeno paranaense, está também a isenção das captações destinadas à produção 

agropecuária da cobrança pelo direito de uso da água, resultante de um processo político 

de negociação com o Poder Legislativo, originando inconsistência e incorreção frente à 

Lei Nacional e as dos demais Estados, além de problemas para a aplicação de tal 

dispositivo em razão da existência de diferentes domínios (federal e estadual) na mesma 

bacia hidrográfica. 

Inicialmente, o modelo de gestão proposto no estado incentivava, com 

prioridade, a formação de consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas e de 

associações de usuários de recursos hídricos para o exercício de funções e competências 

próprias às Agências de Bacia Hidrográfica – tais como a elaboração e implementação 

dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH), cobrança pelo direito de uso dos recursos 

hídricos - objetivando acentuar as diretrizes de descentralização afirmadas pelo Sistema 

Nacional. No entanto, em 2003, essas funções e competências foram transferidas a uma 

instituição pública, a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental – SUDERHSA, oriunda de uma série de sucessivas fusões e 

transformações de instituições (Roorda, 2005). 

Seis anos depois, foi sancionada a Lei nº 16.242 (Estado do Paraná, 2009), que 

criou uma nova autarquia, o Instituto das Águas do Paraná, vinculada a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), para substituir a 

SUDERHSA, recebendo suas atribuições, cargos e servidores. 

Após esse breve histórico, atenta-se que a apresentação atual do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composta por: Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, SEMA, Instituto das Águas do Paraná, Comitês de Bacia 

Hidrográfica e Gerências de Bacia Hidrográfica, conforme Figura 3. 
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Figura 3 – Representação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SERH/PR) (Fonte: Instituto das Águas do Paraná) 

 

O CERH é o órgão deliberativo e normativo central do SEGRH/PR, tendo como 

principais funções aprovar a proposição do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(PLERH/PR), atuar como instância de recurso nas decisões dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica e arbitrar e decidir os conflitos entre eles; deliberar sobre projetos de 

aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o âmbito dos comitês; e estabelecer 

critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e para a 

cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, bem como homologar os valores a 

serem cobrados previamente aprovados pelos comitês. 

A SEMA é o órgão coordenador central do SEGRH/PR. Dentre suas funções, 

está fomentar a captação de recursos para financiar ações e atividades do PLERH/PR, 

supervisionando e coordenando a sua aplicação; coordenar, acompanhar e avaliar o 

desempenho do SEGRH/PR; e zelar pela manutenção da política de remuneração pelo 

uso da água. 

O Instituto das Águas do Paraná exerce a coordenação, elaboração e 

implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias 

Hidrográficas e pela cobrança da água, funções de Agência de Água anteriormente 

atribuídas à SUDERHSA. É o órgão executivo gestor do SEGRH/PR tendo por 

finalidade oferecer suporte institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da 

PERH/PR, sendo também responsável pela gestão do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos e por atividades relativas à gestão dos recursos hídricos superficiais e 

CERH/PR 

SEMA 

AGUASPARANÁ 

COMITÊS DE BACIAS ESTADUAIS 

GERÊNCIAS DE BACIA (AGUASPARANÁ) 
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subterrâneos do Estado do Paraná, a fim de garantir o uso múltiplo das águas e a sua 

sustentabilidade. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica exercem o papel de órgãos regionais de 

caráter deliberativo e normativo, na sua área territorial de atuação. Esses comitês, dentre 

outras funções, promovem o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

articulam a atuação das entidades intervenientes; arbitram, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovam e acompanham 

a execução do Plano da respectiva bacia hidrográfica; propõe critérios e normas gerais 

para a outorga; e aprovam proposições de mecanismos de cobrança e dos valores a 

serem cobrados. 

Atualmente, são 12 comitês instalados no estado, conforme mostra a Figura 4. 

Todos eles respeitam os limites de composição, estabelecidos pelo Decreto no 9.130 

(Estado do Paraná, 2010), de até 40% de representantes do poder executivo, até 40% de 

representantes de usuários e no mínimo 20% de representantes de entidades da 

sociedade civil.  

 

 
Figura 4 – Comitês de Bacias Hidrográficas instalados no estado do Paraná 

(Fonte: Instituto das Águas do Paraná)  
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A implementação de Gerências de Bacia Hidrográfica é de responsabilidade do 

Instituto das Águas do Paraná. Essas gerências prestam apoio à gestão dos recursos 

hídricos nas bacias hidrográficas e exercem as funções de agências de água e de 

secretaria executiva dos comitês. Cada comitê a princípio teria sua gerência, porém, 

atualmente, há gerências apenas em algumas bacias e muitos dos funcionários que as 

compõem são cargos comissionados. 

Como instrumentos da PEGRH/PR, tem-se o PLERH/PR; o PBH; o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos predominantes da água; 

a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo direito de uso de 

recursos hídricos; e o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SEIRH/PR). 

O PEGRH/PR foi aprovado em 2009 e tem como objetivo atuar como 

instrumento básico na definição da Política e da Gestão dos Recursos Hídricos no 

estado. A elaboração foi coordenada pelo Instituto das Águas do Paraná se deu em três 

etapas. A primeira delas foi um diagnóstico da situação atual e envolveu a participação 

de diversos setores relacionados aos recursos hídricos, dentre eles o de saneamento 

ambiental, o agropecuário, o de mineração, o elétrico, o de navegação, o de lazer e o 

industrial. 

A segunda etapa se relaciona diretamente ao processo participativo e objetivou 

promover discussão junto à sociedade paranaense e aos setores usuários. Foram 

realizados encontros regionais nos quais foram debatidos e apontados problemas 

relacionados aos recursos hídricos nas regiões do estado, e foram sugeridas estratégias 

para uma gestão integrada e sustentável deste recurso. 

A terceira etapa teve como objetivo consolidar o Plano Estadual, através da 

integração dos estudos do diagnóstico com as contribuições oriundas dos encontros 

regionais, resultando na sistematização de programas e diretrizes estratégicas para os 

recursos hídricos no Paraná. 

O PBH, elaborado por bacia ou conjunto de bacias hidrográficas do estado, visa 

a fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e o 

seu respectivo gerenciamento. Há dois PBH concluídos - os das bacias do Alto Iguaçu e 

Afluentes do Alto Ribeira (concluído em 2013) e do Paraná 3 (concluído em 2014) -, 

dois em fase de conclusão – bacias do rio Tibagi e do rio Jordão - e três em execução – 
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bacias dos rios Pirapó, Paranapanema 3 e 4, do Baixo Ivaí e Paraná 1, e dos rios Cinzas, 

Itararé e Paranapanema I e II. 

Quanto ao enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

predominantes da água, há duas bacias reenquadradas - bacias do Alto Iguaçu e 

Afluentes do Alto Ribeira e do Tibagi - e quatro bacias em processo de 

reenquadramento – Paraná 3, Cinzas, Itararé e Paranapanema I e II, Pirapó, 

Paranapanema 3 e 4, do Baixo Ivaí e Paraná 1. 

O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos do estado tem como 

objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água. Quanto à outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos, a outorga de captação foi aprovada em abril de 1990 e a outorga de efluentes: 

em fevereiro de 2007. Há vinte e quatro mil outorgas expedidas até o presente ano. 

A cobrança pelo direito de uso da água visa conferir racionalidade econômica ao 

seu uso, disciplinar a localização dos usuários, incentivar a melhoria do gerenciamento 

nas bacias hidrográficas onde forem arrecadados e obter recursos financeiros para 

implementação de programas e intervenções contemplados no PBH. A cobrança já foi 

implantada nas bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, em 2013, e será 

posteriormente discutida nos demais comitês. 

O SEIRH/PR foi desenvolvido há mais de dez anos e há atualmente licitação 

para a elaboração de um novo sistema, utilizando-se de recursos do Banco Mundial.  

 

 

DIFICULDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

O novo modelo de gestão de recursos hídricos em implementação no estado do 

Paraná, bem como no restante do país, demanda diversos esforços para que alcance o 

sucesso almejado. Dentre esses esforços, são basilares novos arranjos institucionais e 

estratégias para participação social. A seguir, serão abordadas as dificuldades 

encontradas para a implementação da PERH/PR nessas duas esferas fundamentais. 
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ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

A construção de arranjos institucionais adequados é fundamental para a 

consecução de políticas públicas bem-sucedidas, e a implementação da PERH/PR não 

foge a essa regra. 

Uma dificuldade encontrada logo no início da implementação da política foi a 

atribuição da responsabilidade pela gestão dos recursos hídricos à então SUDERHSA, e 

não às associações de usuários de recursos hídricos, conforme inicialmente proposto 

pela legislação, o que demandou estudos para a adequação do modelo, provocando certa 

paralisação no processo de construção e implementação do SEGRH/PR. Em função das 

novas atribuições que foram delegadas à SUDERHSA, este órgão teve de se 

reestruturar, em especial no que tange aos recursos humanos, treinamento de pessoal, 

apoio logístico e material, e devido a toda a burocracia envolvida nesses processos 

diversas dificuldades foram encontradas (Roorda, 2005). 

Um novo arranjo institucional depende também de aportes econômicos e 

financeiros. Uma dificuldade encontrada no caso paranaense relaciona-se ao Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos, que não tem recebido grande parte das receitas 

originadas da compensação financeira e dos royalties pela exploração de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica, disponibilizadas ao Estado do Paraná. 

Isso se deve à existência do Contrato nº 017/PGNF/CAF, celebrado entre a União e o 

Estado do Paraná em maio de 2000, que antecipou recursos referentes à compensação 

financeira e aos royalties, no período de maio de 2000 a dezembro de 2020, em valor 

aproximado de três bilhões de reais, para utilização na capitalização de fundos do 

Paraná Previdência6 (Roorda, 2005). Dessa forma, só é destinada ao Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos a compensação financeira referente às usinas instaladas 

posteriormente ao acordo, as quais somam uma quantia bem menor que aquelas 

incluídas no contrato, dentre elas a grande Itaipu Binacional, maior hidrelétrica do 

mundo em volume de geração de energia elétrica, implantada na fronteira entre o Paraná 

e o Paraguai. 

                                                           
6 Criada nos termos da Lei 12.398/98, de 30 de dezembro de 1998, a Paraná Previdência é uma instituição 
sem fins lucrativos, ente de cooperação governamental, que garante o pagamento das aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos, através de fundo previdenciário formado com recursos provenientes da 
contribuição dos servidores e pensionistas, mais a contrapartida do Governo do Estado. 
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Desta feita, a falta de recursos financeiros é um problema central que assola a 

implementação da PERH/PR. A partir de 2020, a destinação de ao menos parte destes 

recursos provenientes dos royalties e da compensação financeira para o Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos pode melhorar a situação da gestão de recursos hídricos no estado. 

Ademais, a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos facilitará cada vez mais a 

obtenção de recursos financeiros para implementação de programas e intervenções 

contemplados no PBH. A implementação da cobrança no comitê do Alto Iguaçu e 

Afluentes do Alto Ribeira, em 2013, exigiu mais tempo e discussões, em função de seu 

pioneirismo, porém a implementação nos demais comitês deve ser mais facilitada, e será 

importante para o aporte de recursos aos mesmos. 

Além da questão financeira, outra dificuldade pungente é a falta de corpo técnico 

no Instituto das Águas do Paraná. O quadro do Instituto está envelhecido, pois não há 

concurso público desde a época da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente (SUREHMA), anterior ainda à formação da SUDERHSA. O último concurso 

ocorreu em 1987, há vinte e nove anos atrás. Os técnicos estão se aposentando 

gradativamente e cada vez mais o capital humano especializado para lidar com a gestão 

de recursos hídricos fica reduzido, comprometendo a atuação deste órgão público. 

Outro aspecto importante de ser tratado no que tange aos arranjos institucionais 

é a ausência de integração entre as políticas de planejamento territorial, tais como as de 

uso e ocupação do solo, e a de recursos hídricos. A regulamentação do uso do solo é 

normalmente uma responsabilidade dos municípios, que ainda participam muito pouco 

dos comitês de bacias, predominando o envolvimento das instâncias estaduais. Os PBH 

muitas vezes não reconhecem os conflitos de uso e ocupação do solo e a organização 

territorial como vulnerabilidades que precisam ser tratadas; e os Planos Diretores 

Municipais normalmente se concentram na aplicação de instrumentos destinados ao 

parcelamento e zoneamento urbanos, nos quais as condições e aspectos ambientais são 

apresentados como um assunto periférico e pouco articulado com as demais políticas 

(Peres & Silva, 2013a, 2013b). A participação mais significativa dos municípios nos 

Comitês de Bacia, que pode ser motivada à medida que a cobrança pelo uso da água se 

dissemina, possibilitaria que a ocupação e uso do solo municipal fossem considerados 

no momento da elaboração e implementação dos PBH. Ao mesmo tempo, o binômio 

disponibilidade e demanda de água poderia ser considerado na elaboração do Plano 
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Diretor Municipal, de modo que o espaço da cidade fosse planejado para evitar e 

minimizar os impactos negativos para os recursos hídricos (Pizella, 2015). 

Outra questão a ser levantada com relação aos arranjos institucionais diz respeito 

à isenção das captações destinadas à produção agropecuária da cobrança pelo direito de 

uso da água, na PERH/PR. O projeto original do governo abria a possibilidade de 

cobrança dos produtores rurais, mas o texto foi modificado pela Assembleia Legislativa, 

por pressão política dos agricultores do estado, proibindo a cobrança, inicialmente para 

os grandes agricultores, mas finalmente para qualquer propriedade agrícola, 

independentemente do tamanho. Deve-se considerar que a agricultura é o setor que mais 

consome recursos hídricos no Brasil, embora não o seja no Paraná, onde o consumo de 

água pelo setor agrícola é de pouco mais de 10%. 

 A exceção da cobrança para o setor agrícola, além de isentar um dos 

importantes setores de consumo de água no estado, gera problemas para a aplicação do 

dispositivo da cobrança em bacias com sobreposição de domínios (federal e estadual), já 

que a lei estadual é inconsistente com a federal. 

Indo além das dificuldades, existem pontos positivos relacionados aos arranjos 

institucionais para a implementação da PERH/PR. Um deles é a integração entre os 

procedimentos da outorga de direito de uso de recursos hídricos e do licenciamento 

ambiental. Conforme o que estabelece a Resolução SEMA 003/2004, a emissão da 

Outorga Prévia e da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos pela SUDERHSA 

para novos empreendimentos, como também para empreendimentos existentes, deve 

preceder ao Licenciamento Ambiental emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP). 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Embora a participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos tenha 

aumentado nos últimos anos, devido à reforma no sistema de gestão no país, muitos 

desafios ainda são enfrentados. 

Dificuldades em relação à participação social vêm sendo enfrentadas desde os 

primórdios da implementação da PERH/PR. Já na discussão da PERH/PR e do 

SEGRH/PR, os gestores de recursos hídricos reconhecem, não só no âmbito estadual, 

mas também no âmbito federal, que não houve o necessário envolvimento dos diversos 
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segmentos da sociedade, classe política e usuários de recursos hídricos. A divulgação do 

sistema e capacitação dos atores se deu no âmbito de um grupo reduzido, em especial 

com técnicos envolvidos na área de gestão de recursos hídricos. O processo de 

“convencimento” estava acontecendo entre os “já convertidos” das vantagens do 

sistema e a participação do restante da sociedade ainda era pequena (Roorda, 2005). 

Fazer com que os comitês de bacias hidrográficas sejam espaços deliberativos 

efetivamente públicos, tanto na forma quanto nos resultados, é ainda um dos grandes 

desafios atuais (Pedro Roberto Jacobi & Barbi, 2007). No Paraná, os comitês se 

caracterizam ainda pelo forte envolvimento dos grandes usuários, porém ainda 

insipiente participação de instâncias regionais civis, como ONGs, associações de bairro 

e consumidores. Essa situação não é particular ao estado do Paraná, mas ocorre em nível 

nacional. Apesar de existirem mecanismos de democratização da gestão, estes ainda são 

mal utilizados pela população, que em sua grande maioria não tem conhecimento dos 

mecanismos existentes e de sua utilização (Pedro Roberto Jacobi & Fracalanza, 2005). 

Diversos autores buscam entender essa falta de participação da sociedade civil, 

que apesar da elevada importância na dinâmica da gestão participativa, ainda tem baixa 

efetividade  (Pedro R. Jacobi & Monteiro, 2006; Pedro Roberto Jacobi & Fracalanza, 

2005; Kumler & Lemos, 2008). Mesmo que os estudos sejam realizados em bacias 

hidrográficas de outros estados brasileiros, o comportamento social identificado pode 

ser útil para se pensar a situação paranaense.  

Embora em alguns comitês a sociedade civil exerça uma maior influência, em 

outros se observa maior interação entre o Estado e os municípios e não há participação 

efetiva dos representantes da sociedade civil na tomada de decisão (Pedro R. Jacobi & 

Monteiro, 2006). Uma das possíveis causas é a fragilidade de muitos atores, que apesar 

da motivação, não têm o necessário lastro institucional (Pedro Roberto Jacobi & 

Fracalanza, 2005). Observa-se também que existem dificuldades na descentralização da 

decisão internamente nos comitês, o que gera descontentamento e frustração entre as 

organizações da sociedade civil. Às vezes, a fragilidade do comitê e sua falta de 

legitimidade no sistema de gestão de recursos hídricos, funcionando, na prática, apenas 

como órgão consultivo, é outra razão para desmotivação (Empinotti, 2011). 

Percebe-se, além disso, que os diversos atores envolvidos na dinâmica territorial 

geralmente têm pontos de vista divergentes do processo e de seus objetivos. Devido às 
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assimetrias nas condições dos atores, tanto em termos econômicos quanto sociais e de 

representação política, a busca de soluções mais equitativas torna-se complicada. 

Embora os comitês instituam uma negociação sócio-técnica, o risco de desequilíbrios de 

forças e arranjos setoriais é eminente (A. M. Jr., 2001). Por isso, geralmente há a 

prevalência de lógicas de gestão focadas no componente técnico como uma referência 

para o controle do processo e as decisões muitas vezes priorizam usos dos recursos 

hídricos relacionados a atividades econômicas específicas, desvinculados dos problemas 

de distribuição do recurso que preocupam as populações socioeconomicamente 

vulneráveis (Campos & Fracalanza, 2010; Fracalanza, Jacob, & Eça, 2013; Pedro R. 

Jacobi & Monteiro, 2006; Pedro Roberto Jacobi & Fracalanza, 2005). 

A situação é intensificada pelas assimetrias no acesso à educação e à 

informação, condição fundamental para a institucionalização do controle social e a 

construção da cidadania efetiva. Os atores locais normalmente não são dotados de 

formação técnica e os "especialistas" tendem a pertencer ao governo estadual ou federal, 

ou do setor dos grandes usuários de água (A. P. M. Jr. & Netto, 2003). O bom 

funcionamento e a tomada de decisão qualificada nos comitês de bacias hidrográficas 

dependem de programas de treinamentos e de um bom sistema de informação, muitas 

vezes ausentes nos comitês brasileiros, apesar de serem responsabilidades fundamentais 

dos governos por meio de seus órgãos gestores (Pedro Roberto Jacobi & Fracalanza, 

2005; A. P. M. Jr. & Netto, 2003; Porto & Porto, 2008). 

No Paraná, encontram-se disponíveis na página virtual do Instituto das Águas do 

Paraná informações sobre os comitês de bacias, tais como a área de abrangência, o 

regimento interno, a composição, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho, as 

deliberações, os PBH, e as pautas e atas das reuniões (Instituto das Águas do Paraná, 

n.d.). A divulgação das reuniões é realizada através de convites aos membros dos 

Comitês e do Conselho Estadual, efetivos e suplentes. 

Outro aspecto pouco lembrado tange à aceitação popular dos comitês de bacias e 

da própria bacia hidrográfica como unidade concreta de gestão. No imaginário popular, 

as águas de um rio não têm identidade sociológica, administrativa ou política. Os 

usuários da água são muito mais ligados, perceptualmente, ao espaço que os rodeia e há 

uma distância da percepção dos cidadãos no que diz respeito a outras partes da bacia. 

Há um desafio de suplantar os limites políticos locais e estaduais, fortemente presentes 
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nas políticas públicas, mas também no comportamento e na mentalidade dos cidadãos 

(A. M. Jr., 2001). De fato, nas bacias paranaenses, o aspecto da escala parece ser 

importante. Pequenas bacias urbanas têm recebido uma maior atenção de seus 

moradores do que grandes bacias, com áreas superiores a 1000 km2. Tem-se a 

impressão de que a população não se sente pertencente a uma grande bacia, mas sim às 

sub-bacias menores, em especial nas áreas urbanas. 

Apesar das dificuldades abordadas pelos autores nas bacias brasileiras, exceções 

nas quais se dá uma efetiva participação social têm acontecido no estado do Paraná. Na 

bacia do rio Tibagi, houve intensa participação popular quando da discussão do 

enquadramento dos rios da bacia, na qual a sociedade não aceitou que rios fossem 

classificados como Classe 4, a Classe de menor qualidade na legislação brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo colabora para o entendimento do estágio atual da implementação da 

Política de Recursos Hídricos do estado do Paraná, Brasil, e dos principais percalços 

que dificultam o seu andamento. 

Dentre as dificuldades mencionadas, destacam-se, no âmbito dos arranjos 

institucionais, a ausência de integração entre as políticas de planejamento territorial, tais 

como as de uso e ocupação do solo, e a de recursos hídricos; o predomínio e maior 

atuação das instâncias estaduais na gestão de recursos hídricos, com participação ainda 

baixa das instâncias municipais; e a não responsabilização do setor agropecuário, isento 

de cobrança pelo uso da água. Essas dificuldades são agravadas pela carência de 

recursos financeiros e de corpo técnico para o desenvolvimento da gestão. 

No âmbito da participação social, destacam-se as assimetrias nos comitês de 

bacias - espaços deliberativos - caracterizadas pelo forte envolvimento dos grandes 

usuários, porém ainda incipiente participação de instâncias regionais civis, como ONGs, 

associações de bairro e consumidores. Podem estar contribuindo para a baixa 

participação social a fragilidade socioeconômica e a carência de lastro institucional de 

certos atores, a priorização de lógicas pautadas nos componentes técnico e econômico e 

a carência de acesso à informação. 

Esses conhecimentos agregam novas percepções que podem contribuir para se 

repensar as interações entre as instituições públicas, os usuários da água e os atores da 
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sociedade civil, buscando melhorar a efetividade da gestão participativa dos recursos 

hídricos no estado, que ainda percorre estágios intermediários de uma longa jornada. 
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Resumo 
Este trabalho correlaciona a função social da propriedade rural e a criação de politicas 
públicas no Brasil e em Portugal para o incentivo à recuperação de áreas degradadas. O 
histórico das legislações sobre a tutela do meio ambiente também são abordadas nas 
duas nações. Neste intuito, objetivou-se, com este estudo, apresentar o âmbito legal e 
institucional da função social da propriedade e a recuperação de áreas degradadas. Os 
principais resultados demonstram que muitos avanços vêm ocorrendo acerca da tutela 
ambiental, mas que ainda há muito a ser feito, tanto no Brasil quanto em Portugal, para 
se alcançar uma efetividade nas políticas públicas adotadas, em relação aos princípios 
constitucionais da função social e proteção ao meio ambiente, em ambos os países. 

 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Recuperação Ambiental; Políticas Públicas 

 

Abstract 
This paper correlates the social function of rural property and the creation of public 
policies in Brazil and in Portugal for encouraging the recovery of degraded areas. The 
history of the laws on the protection of the environment are also addressed in the two 
Nations. To this end, the aim, with this study, presents the legal and institutional 
framework of the social function of the property and the recovery of degraded areas. 
The main results show that many breakthroughs occurring about environmental 
supervision, but that there is still much to be done, both in Brazil and in Portugal, in 
order to achieve effectiveness in public policies adopted in relation to the constitutional 
principles of the social function and protection of the environment, in both countries. 

Key words: Environment; Environmental Recovery; Public Policy 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho versa sobre dois grandes temas relacionados à recuperação de solos 

degradados: a função social da propriedade e a existência de políticas públicas de 

incentivo à recuperação de áreas no Brasil e em Portugal.  
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Por função social da propriedade, entende-se a que cumpre simultaneamente o 

aproveitamento racional e adequado da área, utiliza adequadamente os recursos naturais 

disponíveis, preserva o meio ambiente, atende às disposições legais trabalhistas e 

explora de forma a favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores locais 

(CRFB, 1988). Para Cielo (2013), o conceito de função social é definido como um 

poder-dever de comportamentos positivos, manifestando-se na própria configuração 

estrutural do direito de propriedade.  

Quanto à função social da propriedade, com status de princípio constitucional, o 

direito a propriedade passa a ter aspecto condicionante do interesse social. A partir do 

Código Civil de 2002, a função social passou a ter fundamento na legislação 

infraconstitucional. Com relação às políticas públicas de incentivo à recuperação de 

áreas degradadas, demonstra-se o aumento significativo da preocupação com o meio 

ambiente no tríplice aspecto: ambiental, social e econômico. 

Acerca da tutela ambiental portuguesa, desde 1987 várias legislações surgiram 

visando a proteção ambiental, onde a educação ambiental possui grande relevância. 

Influências externas provenientes da Comunidade Econômica Europeia fizeram com 

que o governo português tivesse uma maior preocupação com o meio ambiente. 

É imprescindível informar que os Programas de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) são importantes instrumentos de gestão ambiental. Equipes 

multidisciplinares devem ser reunidas para a execução de programas voltados à 

recuperação e restauração ambiental, visando resgatar o potencial biológico e 

socioeconômico da área.  

Em 2012, o Brasil possuía uma área de 140 milhões de hectares de áreas 

degradadas, estando presente em todos os biomas e regiões brasileiras. É mais intenso 

em áreas onde há uma ocupação humana há mais tempo, que são as regiões de Mata 

Atlântica (Exame, 2012). 

Através de políticas públicas incentivadoras do desenvolvimento regional e 

econômico, é possível um melhor e maior crescimento de áreas tidas como “mortas”, 

evitando a desertificação destes locais. Assim, este estudo tem por objetivo apresentar 

os aspectos legais e institucionais da função social da propriedade e da recuperação de 

áreas rurais degradadas. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório, com análise 
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bibliográfica e documental de temáticas relacionadas à função social da terra, políticas 

públicas e recuperação de áreas degradadas. 

Na sequência do trabalho, apresenta-se a função social da terra sob o enfoque 

jurídico. Após, discute-se o incentivo à recuperação de solos degradados a partir de 

políticas públicas. Por fim, discorre-se sobre a tutela ambiental em Portugal e se 

apresentam as considerações finais do trabalho. 

 

2. FUNÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

No que tange à função social, sob o enfoque jurídico, há uma preocupação em 

abordar a sua caracterização acerca da posse e da propriedade. Com o advento da 

Constituição da República (1988), a função social adquire status de princípio, incisos 

XXII e XXIII do artigo 5º., onde o direito de propriedade atenderá a sua função social. 

Interpretando a CRFB, Pedroso (2002), citando Silva (1998), o princípio da 

função social da propriedade transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la e a 

condiciona como um todo, e não apenas o seu exercício. A função social da 

propriedade, é um princípio basilar e fundamento de atribuição ao direito, do seu 

reconhecimento e da sua garantia, incidindo sobre o próprio conteúdo. Percebe-se que a 

função social vem como estrutura do direito de propriedade, atuando como elemento 

essencial para a qualificação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens.  

No tocante à posse, inúmeras teorias surgiram dentro da doutrina civilista. 

Destaca-se a teoria sociológica, que considera o princípio da função social como 

premissa principal. Apesar de não abordada no Código Civil de 2002 é trazida pela 

jurisprudência. Como exemplo, tem-se a súmula 668 do Supremo Tribunal Federal, que 

admite o uso de alíquotas progressivas de IPTU para salvaguardar o cumprimento da 

função social da propriedade.  

Segundo Tartuce (2016), ilustres expoentes como Raymond Saleilles, Silvio 

Perozzi e Antonio Hernandes Gil entendem a teoria sociológica da posse como a mais 

avançada, pois considera a sua função social. A adoção da função social da posse é 
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abordada no Projeto de Lei 699/2011, que alterará o artigo 1.196 do Código Civil de 

2002. Dar-se-á uma ênfase principiológica ao caráter socioeconômico da posse. 

 Para Figueira Jr (2003), as teorias sociológicas da posse, surgidas no século XX 

na Europa (Itália, França e Espanha), foram as responsáveis pela exteriorização da 

propriedade através da sua verdadeira função social. Melo (2007), autor de uma 

doutrina civilista mais contemporânea, constata que ao lado do direito de propriedade 

deve ser reconhecida a importância social e econômica do instituto em voga. 

Em 2011, no encontro de doutrinadores e juristas organizado pelo Conselho da 

Justiça Federal (CJF), a V Jornada de Direito Civil, foi aprovado um enunciado 

(Enunciado n. 492) onde a temática principal estaria na função social: “A posse 

constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento 

dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de 

tutela” (CJF, 2011). 

Com o advento da Constituição da República de 1988, o direito de propriedade, 

antes um direito subjetivo individual na concepção civilista do revogado Código Civil 

de 1916, foi transformado pelo aspecto condicionante do interesse social. Apesar de 

expressamente prevista em 1988, a função social da propriedade não era novidade no 

ordenamento jurídico pátrio. O Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) em seu artigo 2°, caput, 

já tratava da matéria, onde o acesso à propriedade da terra será assegurado a todos, 

ficando condicionada pela sua função social. 

Com o diploma legal de 1964, onde a função social era premissa básica para a 

propriedade rural, Cielo (2013) demonstra que a exigência da destinação social a esta 

propriedade se torna ainda mais evidente, considerando que a terra é um bem de 

produção, tendo como utilidade própria a produção de bens imprescindíveis à 

sobrevivência do ser humano. No Brasil, há mais de 50 anos existe a preocupação em 

atribuir ao proprietário o dever de dar a sua propriedade uma função específica, de 

cunho social, destinada ao interesse coletivo e não apenas ao individual. 

De acordo com a CRFB (1988), há quatro requisitos que devem ser cumpridos 

simultaneamente, a fim de que a propriedade rural atinja a sua função social. Dentre os 

requisitos há o aproveitamento racional e adequado, a utilização de recursos naturais 

disponíveis e a preservação do meio ambiente, observâncias às legislações trabalhistas, 
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e, por fim, favorecer o bem-estar dos proprietários das terras e dos trabalhadores. Esses 

requisitos são cumulativos e, se descumpridos, o imóvel rural fica sujeito à 

desapropriação por interesse social mediante justa e prévia indenização (artigo 184 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988), para fins de reforma agrária. 

É importante ressaltar que, no Brasil, há inúmeros produtores que se encontram na 

condição de “posseiros”, sem a existência de títulos de propriedade do imóvel rural.  

Alguns detentores de “contratos de gaveta” necessitam de maior proteção pela 

utilização positiva das áreas, sendo um direito autônomo da propriedade. Em 1993, a 

preocupação com a melhor destinação e o cumprimento da função social foram 

abordadas através da Lei no. 8.629/93. O governo brasileiro editou o Programa de 

Reforma Agrária do Governo Federal, envolvendo os assentamentos rurais no território 

brasileiro até então desconhecidos legalmente. Através desta regulamentação, áreas 

improdutivas ou que não estivessem cumprindo com a função social, seriam passíveis 

de desapropriação por interesse social (Brasil, 1993).   

Para Cielo (2013), o conceito de função social significa um poder-dever de 

comportamentos positivos (preservar, não desmatar acima de determinado percentual, 

etc), respeitados os ditames da ordem jurídica. Portanto, não se trata de uma limitação. 

A função social se manifesta na própria configuração estrutural do direito de 

propriedade, sendo um elemento qualificante na predeterminação dos modos de 

aquisição, gozo e utilização dos bens. Para Tartuce (2016), o principio da função social 

da posse se encontra de forma implícita na legislação civilista brasileira ao verificar a 

valorização posse-trabalho. 

Maluf (2011, p. 73-74) aduz que há uma socialização progressiva da propriedade, 

tendo por base o critério da utilidade social para maior e mais ampla proteção aos 

interesses e necessidades comuns. Informa que a função social da propriedade contida 

na CRFB (1988) e no Código Civil de 2002 sofreu grande influência da doutrina 

clássica de Leon Duguit, para quem a propriedade se traduz como uma função social a 

ser exercida pelo detentor da riqueza, não sendo um mero direito subjetivo do individuo. 

Aduz Lobo (2015) que para que se cumpra a função social da propriedade não 

necessariamente deverá estar relacionado com o aproveitamento econômico. Para que 

sejam respeitados os preceitos constitucionais descritos nos artigos 182 e 183 da CRFB, 
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deverão ser obedecidas as exigências fundamentais de ordenação da cidade, quando 

imóvel urbano, ou o aproveitamento racional e adequado da terra, para imóvel rural. 

Neste último caso, a utilização de recursos naturais disponíveis, preservação do meio 

ambiente, cumprimento de legislação trabalhista e o bem-estar dos trabalhadores devem 

ser verificados para o cumprimento da função social.  

Para Pedroso (2002), a função social da propriedade é elemento da estrutura e do 

regime jurídico da propriedade, sendo um princípio ordenador da propriedade privada. 

A função social é da estrutura, do próprio conteúdo, do direito de propriedade, além do 

poder de polícia já existente, inserida na estrutura mesma da concepção e do conceito do 

direito de propriedade, um elemento de transformação positiva que se põe a serviço do 

desenvolvimento social. 

Importante destacar dados obtidos de 2006, onde é demonstrado um percentual 

relevante de áreas improdutivas no Brasil, sendo que a região norte do país possui cerca 

de 82,6% de sua área sem qualquer destinação (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 – Área ocupada por imóveis rurais no Brasil e nas regiões geográficas. 

Fonte: Elaboração proposta a partir de Dieese, 2006. 

  
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Brasil Norte Nordest
e

Sudeste Sul Centro-
Oeste

minifundios 7,5 5,3 14,3 9 14,5 2
imoveis improdutivos 63,8 82,6 69,7 48,4 38,3 63,5
imoveis produtivos 28,7 12,1 16 42,6 47,2 34,5

7,5 5,3 
14,3 9 14,5 

2 

63,8 
82,6 

69,7 

48,4 
38,3 

63,5 

28,7 
12,1 16 

42,6 47,2 
34,5 

Ár
ea

 ru
ra

l o
cu

pa
da

 (%
) 

Brasil e Regiões 

Área ocupada por imóveis rurais 



Atas  Proceedings    |    3135

 Políticas públicas: arranjos institucionais, pluralidade social e desenvolvimento territorial  P19

 

7 
 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO 

BRASIL 

Antes de adentrar ao tema de politicas públicas para incentivo de recuperação de 

áreas, é imprescindível verificar o quanto já se encontra como infrutífero, desmatado ou 

degradado no Brasil.  

Com o advento do novo Código Florestal (2012), com seus princípios elencados 

no parágrafo único do artigo 1°, em que a principal premissa é o desenvolvimento 

sustentável, houve uma enfatização na preservação, proteção e restauração das áreas 

nativas. Há o compromisso na manutenção da biodiversidade, dos solos, recursos 

hídricos, integridade do clima, a fim de garantir o bem estar das gerações presentes e 

futuras. Importante também apontar que ações governamentais para proteção e uso 

sustentável dos recursos naturais, a busca de uma atividade agropecuária sustentável 

para crescimento econômico, visando o desenvolvimento dos mercados de alimentos e 

bioenergia também foram destacados no novo Código Florestal (2012). A 

responsabilidade de todos os entes federais na busca pela preservação ambiental e o seu 

uso adequado também foi abordado no Código Florestal (2012). 

Um estudo feito pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Processamento 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) juntamente com a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE), em 2014, constataram que 

aproxidamente 45% das áreas de pastagens com no mínimo 25 hectares, no Brasil, são 

de baixa produtividade. Utilizaram dados extraídos do IBGE para esse estudo, além de 

usarem informações da EMBRAPA, onde concluíram que cerca de 70 milhões de 

hectares de pastagens no Brasil são de áreas degradadas (SAE, 2014).  

Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), lançou o Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa – PLANAVEG. O objetivo deste plano é ampliar e 

fortalecer as políticas públicas, incentivos financeiros, mercados, boas práticas 

agropecuárias e outras medidas necessárias para a recuperação da vegetação nativa de, 

pelo menos, 12,5 milhões de hectares, nos próximos 20 anos. O objeto principal está nas 

áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), além de áreas degradadas 

com baixa produtividade.  
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Nos anos de 2014 e 2015, visando o combate à desertificação, o MMA criou o 

Programa Dryland Champions, cujo objetivo é homenagear as atividades das pessoas 

e/ou organizações e empresas que fazem uma contribuição prática ao Manejo 

Sustentável de Terras. Dentre as ações, atividades, iniciativas e projetos (on-site e/ou 

off-site) que introduzam, facilitem, promovam e/ou implementem práticas e políticas a 

nível local/nacional relacionados ao manejo sustentável da terra, está a proteção de 

terras produtivas através da prevenção da degradação dos solos saudáveis e restauração 

de áreas degradadas através de gestão sustentável da terra e práticas relacionadas, 

incluindo a restauração da paisagem, através de ações, iniciativas e/ou projetos visando 

a contribuição para a melhoria da condição ambiental das terras secas e da condição de 

vida dos povos. 

Em 2015, o MMA lançou edital visando à recuperação de áreas de preservação 

permanente para produção de água, para promover a seleção de propostas para recursos 

financeiros, não reembolsáveis. O intuito era a realização de ações de recuperação 

florestal em áreas de preservação permanente localizadas em bacias hidrográficas cujos 

mananciais de superfície contribuem direta ou indiretamente para o abastecimento de 

reservatórios de regiões metropolitanas com alto índice de criticidade hídrica. 

Em outubro de 2015, o MMA lançou o Projeto GEF-Terrestre, para a restauração 

de paisagens degradadas, sendo uma restauração estratégica, florestal ou não florestal de 

áreas degradadas em Unidades de Conservação ou no seu entorno. Dentre os grandes 

objetivos abarcados neste projeto, pode-se destacar o aumento do estoque de carbono, a 

adoção de práticas de manejo sustentáveis nas áreas de vegetação nativa e a promoção 

da conectividade e fluxo gênico entre as unidades de conservação (MMA, 2015). 

O Projeto GEF-Terrestre (2015) possui três linhas principais: a criação de novas 

Unidades de Conservação nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, aumento da 

efetividade da conservação em Unidades de Conservação e o envolvimento de 

proprietários rurais e comunidades locais nas ações de conservação da biodiversidade. 

Em 2010, o Governo Federal criou, por intermédio da EMBRAPA, o Programa de 

Produção Sustentável de Palma de Óleo, para a expansão da produção de óleo de palma 

e criação de instrumentos para garantir uma produção em bases ambientais e sociais 

sustentáveis. Pelo Decreto n° 7.172/2010, foi incluído ao programa o ZAE - 
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Zoneamento Agroecológico do Dendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia 

Legal (1953), delimitando as áreas aptas (solo e clima) em regiões antropizadas sem 

restrições ambientais. O ZAE (2010) delimita cerca de 30 milhões de hectares de áreas 

degradadas na região aptas a receberem o cultivo da palma e contribuírem para a 

recuperação ambiental dessas terras. O programa visa atingir o reequilíbrio do meio 

ambiente, do balanço de carbono, da recomposição da cobertura do solo e recomposição 

dos ciclos biogeoquímico e hidrológico.  

Em março de 2016, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, através de 

incentivos tributários (no caso a isenção de ICMS), publicou uma lei estadual para 

implementação de politicas públicas envolvendo produtos produzidos em áreas de 

pastagens recuperadas. Denominada de Programa Estadual de Recuperação de 

Pastagens Degradadas -“Terra Boa”-, objetiva promover a recuperação de solos 

degradados através de plantio de novas culturas, onde os produtos ali produzidos serão 

isentos de tributação de ICMS. Haverá um aumento significativo da capacidade de 

suporte das pastagens, incremento da produção de grãos, carne bovina e madeira, do 

valor bruto de produção e a geração de novos empregos (SEPAF, 2016).  

Juntamente com os estudos de impacto ambiental, a recuperação de áreas 

degradadas é um instrumento de gerenciamento ambiental. De acordo com a Lei 

9.985/2000, que trata sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), as 

recuperações de áreas degradadas estão intimamente ligadas à restauração ecológica, 

cujo objetivo é auxiliar o restabelecimento de ecossistemas degradados, danificados ou 

destruídos. A restauração de processos ecológicos essenciais e a obrigação na 

recuperação do meio ambiente por aquele que o degradar já são preceitos definidos pela 

Constituição da República de 1988, demonstrando assim o quão é imprescindível a 

tutela e preservação do meio ambiente (art. 225, CRFB/88). 

Além disso, desde a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 

no. 6.938/81, a recuperação de áreas degradadas e a proteção à áreas ameaçadas de 

degradação são princípios. Um dos objetivos é a preservação e restauração dos recursos 

ambientais para o uso racional e permanente disponibilidade (art. 4º. Da Lei 6.938/81). 

A recuperação ocorre quando o local alterado é trabalhado de modo que as 

condições ambientais acabem se situando próximas às condições anteriores à 
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intervenção. Trata-se de devolver ao local o equilíbrio e a estabilidade dos processos 

atuantes (Decreto Federal 97.632/89). Bitar & Braga (1995) aduzem que recuperação é 

um termo que engloba tanto restauração como reabilitação, além de citarem as técnicas 

que possuem um potencial de degradação relevante. São elas a mineração, disposição de 

resíduos, ocupação de encostas, boçorocas urbanas e rurais, agricultura irrigada e cursos 

e corpos d´água assoreados.  

De acordo com a Embrapa Meio Ambiente, área degradada é aquela que sofreu, 

em algum grau, perturbações em sua integridade, podendo ser de natureza física, 

química ou biológica. Recuperação é a reversão de uma condição degradada para uma 

condição não degradada (Majoer, 1989), independentemente de seu estado original e de 

sua destinação futura (Rodrigues & Gandolfi, 2001). 

Para a recuperação de uma área degradada na sua integridade física, química e 

biológica (estrutura), é necessário, simultaneamente, a recuperação da capacidade 

produtiva (função), seja na produção de alimentos e matérias-primas ou na prestação de 

serviços ambientais. Conforme a natureza e a severidade da degradação, além de todo o 

esforço necessário para a reversão, podem, de acordo com Aronson et al (1995) e 

Rodrigues e Gandolfi (2001), ser consideradas as técnicas de restauração, o retorno à 

condição anterior à degradação ou estado intermediário estável; reabilitação, o retorno a 

estado intermediário daquela que foi degradada; e redefinição ou redestinação, onde é 

necessário uma intervenção antrópica forte por recuperar a área para uso ou destino 

diferente daquela preexistente.  

Na recuperação de áreas degradadas é preciso verificar qual a melhor técnica que 

se adapte para a reintegração das áreas de acordo com a paisagem dominante da região. 

Inclusive, várias legislações sobre o meio ambiente preveem o uso de outras culturas 

para recuperação do solo degradado, possuindo respaldo em várias legislações sobre a 

tutela ambiental.  

O Decreto Federal 97.632/89, em seu artigo 3º, estabelece a finalidade do PRAD, 

Política de Recuperação de Área Degradada, que é o retorno daquele sítio degradado a 

uma forma de utilização em conformidade com um plano preestabelecido de uso dos 

solos, objetivando um meio ambiente estável. 
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Algumas culturas são utilizadas para a recuperação dos solos, existindo estudos 

que demonstram que a cana-de-açúcar pode ser utilizada com essa finalidade, sem gerar 

mais impactos ao meio ambiente. Para a produção de açúcar e etanol, a expansão da 

cultura ocorre majoritariamente sobre áreas degradadas e de pastagens, tornando assim 

essas áreas novamente produtivas e com viabilidade econômica. Staut (2006) informa 

que a cana-de-açúcar possui um sistema radicular diferenciado em relação à exploração 

das camadas mais profundas do solo quando comparado com o sistema radicular das 

demais culturas, principalmente as anuais. E esse sistema está correlacionado com a 

produtividade alcançada principalmente em solos de baixa fertilidade e menor 

capacidade de reter umidade. 

Para Attanasio et al (2006), os efeitos da degradação do solo, da poluição das 

águas, outros tipos de danos ambientais, além do aumento da consciência na população 

da sua dependência do meio ambiente, em relação aos recursos naturais e a qualidade de 

vida, levaram nas últimas décadas a revisão, criação e ampliação de uma legislação 

disciplinadora do uso do ambiente. A legislação procurou dar mecanismos ao Estado 

para atender aos anseios da população por um uso racional, sustentável e permanente do 

meio ambiente, tanto para o meio rural, setor agrícola, como também o comércio, a 

indústria, os serviços, a administração pública e o cidadão comum. 

Em 2013, foi aprovado o Projeto de Lei número 626/2001 pela Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal, que revê 

o Zoneamento Agroecológico – ZAE da cana-de-açúcar e autoriza seu plantio em áreas 

alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais na Amazônia Legal. Segundo 

Camelini (2013), através da instalação de usinas de açúcar e etanol, dentre outros 

fatores, é possível alcançar o desenvolvimento por meio de um planejamento integrado. 

Abordando a questão pontual deste trabalho, a recuperação de solos degradados 

através de outras culturas, no ano de 2015 foi editada a lei 13.153/15, nomeada de 

Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos efeitos da seca. Destaca-

se no artigo 2º, inciso VI, o conceito de combate à desertificação, sendo definido como 

um “conjunto de atividades da recuperação ambiental e socioambiental com o uso 

sustentável dos recursos naturais nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, com 

vistas ao desenvolvimento equilibrado” (Brasil, 2015). Dentre os instrumentos deste 
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programa, destaca-se o inciso IV do artigo 6º da lei: “os planos, programas, objetivos, 

iniciativas, projetos e ações voltados à recuperação das áreas degradadas” (Brasil, 

2015). Percebe-se que se trata de questão de importância ambiental, econômica e social. 

A aprovação do projeto pela Comissão do Senado Federal tem por intuito não só 

ampliar a fronteira agrícola para o plantio da cana-de-açúcar como também estimular a 

produção de biocombustíveis no país, com destaque para o etanol. De acordo com o 

artigo 4º do projeto de lei, o plantio de cana-de-açúcar nas regiões degradadas da 

Amazônia Legal possibilita um abastecimento mais eficiente de biocombustíveis no 

território nacional, com um enfoque na região Norte do país, além da distribuição a 

países vizinhos, o que repercute no aumento das exportações brasileiras.  

Em 2012, o Governo Federal Brasileiro criou o Sistema Nacional de Informação 

sobre o Meio Ambiente (SINIMA), criou o cadastro ambiental rural (CAR). O CAR é 

uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das 

florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, o planejamento ambiental e 

econômico do uso e ocupação dos imóveis rurais. Inúmeros benefícios são adquiridos 

com a inscrição no CAR como, por exemplo, a possibilidade de regularização de áreas 

de reserva legal, a suspensão de sanções por supressão irregular de áreas protegidas, 

obtenção de crédito agrícola dentre outros (Brasil, 2012). Na Figura 2 é possível 

observar o cadastro ambiental rural no Brasil e Grandes Regiões, tanto no que se refere 

ao realizado quanto ao previsto. 

 

Figura 2 – Cadastro ambiental rural – Área prevista versus realizada por 
regiões geográficas e total Brasil.  

Fonte: Elaboração própria com dados do Serviço Florestal Brasileiro (2016). 
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Em 2016, no mês de maio, o Sistema Florestal Brasileiro divulgou o resultado do 

CAR realizado. Até o dia 31/05/2016, 91% das áreas rurais brasileiras já tinham 

realizado o CAR, correspondendo a 359,6 milhões de hectares. Na região Norte do país, 

foi previsto um total de 93,7 milhões de hectares de área cadastrável, tendo sido 

superado em 22,7%, atingindo 115 milhões de hectares cadastrados (Figura 02).  

No âmbito dos estados brasileiros, alguns já possuem programas estaduais de 

fomento à recuperação de áreas degradadas. Em 2014, o Estado de Rondônia, através da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, editou a Lei Estadual no. 

3.437/2014, onde, em seu artigo 6º, inciso VI, dispõe acerca da prática da aquicultura 

para a recuperação da mata ciliar (SEDAM, 2014).  

Recentemente, em março de 2016, o Estado do Mato Grosso do Sul criou o 

Programa Estadual de Recuperação de Pastagens Degradadas, denominado “Terra Boa” 

(Decreto Estadual no. 14.424/16), cujo objetivo é viabilizar a produção em áreas de 

pastagens recuperadas através de incentivos fiscais, sendo, no caso, a isenção de 

determinado imposto (ICMS). O principal objetivo deste programa é recuperar no prazo 

de cinco anos, o potencial produtivo de dois dos oito milhões de hectares de pastagens 

que apresentem algum grau de degradação no estado do Mato Grosso do Sul. 

 

4. A TUTELA AMBIENTAL EM PORTUGAL 

A Constituição da República de Portugal, no seu artigo 66, prevê não só o 

desenvolvimento sustentável como também a utilização de políticas públicas para o uso 

racional do meio ambiente, sendo um dever do Estado e de todos os cidadãos (Brasil, 

1988).  

Segundo Tavares (2013), apenas em 1987 com o advento da Lei de Bases do 

Ambiente para questões ambientais é que houve o início do processo de 

institucionalização de políticas públicas ao meio ambiente (Lei n.º 11/87, de 07 de Abril 

de 1987). Importante destacar que apenas após as cheias de Lisboa, ocorridas em 1967, 
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é que Portugal começa a ver a importância que a tutela ambiental possui (Tavares, 

2013). 

Soromenho-Marques (2005) aponta a entrada de Portugal na Comunidade 

Econômica Europeia, em 1986, como um divisor de águas para a preocupação 

ambiental. O país recebeu linhas de financiamento comunitário que foram conjugadas a 

mecanismos políticos e jurídicos, imprescindíveis naquele momento a fim de efetivar os 

princípios da coesão econômica e social. Ramos Pinto (2006) destaca que a Lei de 

Bases do Ambiente e a Lei das Associações de Defesa do Ambiente (Lei n.º 10/87) são 

os dois diplomas fundamentais para a aceleração processo de institucionalização das 

políticas públicas de ambiente (Amaral, 1994). 

O ano de 1987 é tido como o Ano Europeu do Ambiente, onde há um crescente 

interesse da população portuguesa acerca das questões ambientais. Através do Decreto-

Lei no. 48/95 (Código Penal Português), o ambiente passa a ter uma tutela jurídico-

legal, sendo previsto os crimes ecológicos, que são aqueles crimes de dano contra a 

natureza e crimes de poluição (Tavares, 2013).  

O Plano Nacional de Política de Ambiente é criado em Portugal no ano de 1995, 

no qual a interação entre ambiente e sociedade possui grande importância, além de 

prever o princípio da responsabilidade partilhada, reforço nos mecanismos de 

participação da sociedade civil nos processos decisórios. A educação ambiental passa a 

ter um caráter primordial, sendo prioridade da política de ambiente (Nunes Correia, 

1995). 

Inúmeras outras legislações surgem, muito por influência da própria Comunidade 

Europeia, até que em 2007 é criada a Agência Portuguesa do Ambiente (Decreto-

Regulamentar no. 53/2007) visando uma maior eficácia na gestão de políticas de 

ambiente, desenvolvimento e acompanhamento na execução de políticas de combate às 

alterações climáticas e emissões de gases poluentes, avaliação de impacto ambiental, 

resíduos, prevenção de riscos dentre outros (Tavares, 2013).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imprescindível aqui informar que os Programas de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) são importantes instrumentos da gestão ambiental para todos os 

tipos de atividades antrópicas. Neste sentido, equipes multidisciplinares devem ser 

reunidas para a execução de programas voltados à recuperação e restauração ambiental, 

aliando estratégias conservacionistas que resgatem o potencial biológico e 

socioeconômico da área. 

Percebe-se que com o advento da Constituição da República de 1988 e o Código 

Civil de 2002, com a constitucionalização do direito privado, adotou-se a tese da posse-

social e a valorização da função social da propriedade no Brasil. A propriedade deixa de 

ter um interesse pessoal, subjetivo apenas, passando a ter um cunho social, onde o 

interesse coletivo prevalece em prol do individual. 

É importante destacar que se as áreas degradadas forem recuperadas não haverá 

mais necessidade de desmatar mais uma única árvore, conforme o MMA. A partir da 

existência de políticas públicas incentivadoras do desenvolvimento regional e 

econômico, é possível um melhor e maior crescimento de áreas antes tidas como 

“mortas”, evitando assim uma desertificação destes locais. 

No Brasil, quanto à responsabilização pela degradação ocorrida, além da 

publicação em 2015 da lei federal que trata da Política Nacional de Combate à 

Desertificação, que imputa sanções àqueles que degradam áreas antes cultiváveis, desde 

a Constituição da República de 1988 há previsão expressa de imputação de 

responsabilidade aos causadores dos danos. Isso foi repetido no Novo Código Florestal 

em 2012 e em outras inúmeras legislações acerca do tema. 

Com relação às políticas ambientais adotadas por Portugal, percebe-se que houve 

forte influência do Direito da União Europeia e do Direito Internacional na área de meio 

ambiente. Apesar de inúmeras legislações para tutela ambiental portuguesa terem 

surgido nos últimos trinta anos, desde a década de 80, constata-se claramente a forte 

influência da política externa nas suas criações.  

Muito ainda há a ser feito tanto no Brasil quanto em Portugal acerca da tutela 

ambiental, principalmente visando uma efetividade nas políticas públicas adotadas para 
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respeitar os princípios constitucionais da função social e proteção ao meio ambiente em 

ambos os países. Neste sentido, sugere-se novos estudos que possam apontar e discutir o 

potencial socioeconômico da efetiva implementação dessas políticas. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta um trabalho que se desenvolve principalmente no âmbito geográfico do Semiárido 
brasileiro, região Nordeste, e visa a analisar impactos e mudanças na agricultura familiar e camponesa, 
influenciadas pelas relações estabelecidas entre Organizações da Sociedade Civil e Agências de Coopera-
ção Internacional a partir de dinâmicas de formação de capital social, entendido aqui como a proliferação 
horizontal de confiança mútua e construção de novas relações sociais, solidariedade e fortalecimento da 
sociedade civil e do processo democrático para a incidência em políticas públicas.  São fontes de informa-
ção a literatura especializada, relatórios de projetos e programas de Organizações e Agências, bem como 
entrevistas realizadas com atores sociais locais e internacionais.  O objetivo é entender como a cooperação 
internacional, redes e organizações da sociedade civil contribuem para os avanços paradigmáticos nas po-
líticas públicas para a agricultura familiar e camponesa naquela região, bem como os atuais entraves e riscos 
para a continuidade dessa trajetória.  A hipótese é de que os processos de interação entre a cooperação 
internacional, organizações e redes da sociedade civil resultam num processo de formação de capital social, 
construção e intercâmbio de conhecimento, e incidência política efetiva.  
Palavras-chaves: cooperação internacional, sociedade civil, desenvolvimento inclusivo, política pública, 
semiárido brasileiro 
 
ABSTRACT 
This article presents a study that involves mainly the geographic area of the Brazilian semi-arid region, the 
Northeast, and aims to analyze impacts and changes in family and peasant farming, influenced by relations 
between Civil Society Organizations and International Cooperation Agencies through the dynamics of so-
cial capital construction, understood here as the horizontal proliferation of mutual trust and establishment 
of new social relationships, solidarity and strengthened by civil society including the democratic process 
on the impact of public policies. The sources of data involve the relevant development literature, project 
reports and programs from the regional entities, as well as interviews with local and international stake-
holders. The purpose is to understand how international cooperation, networks and civil society organiza-
tions contribute to the paradigmatic advances in public policies for family and peasant farming in the region, 
as well as identify the current impediments and risks for the continuation of this trend. The research question 
is to analyze the processes of interaction between international cooperation organizations and civil society 
networks in order to describe the processes: to construct social capital, to build and share knowledge and 
to develop effective advocacy.  
Keywords: international cooperation, civil society, inclusive development, public policy, the Brazilian 
semi-arid region. 
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INTRODUÇÃO 

O Semiárido brasileiro, localizado quase em sua totalidade na região Nordeste, tem uma 

história de luta política por direitos humanos básicos, que teve momentos históricos de 

sucesso e de repressão, de construção de sinergias e de mudanças de paradigma, apresen-

tando como saldo uma experiência, única no mundo, de organização social.  No bojo 

dessa história encontram-se três segmentos sociais que atuaram em diferentes momentos 

históricos, concordando ou divergindo: a sociedade civil local, representada por organi-

zações de diferentes portes e abrangência; a cooperação internacional para o desenvolvi-

mento, representada por Agências de Cooperação Internacional (ACIs), principalmente 

da Europa; e, as instâncias governamentais e suas várias representações institucionais, 

desde ministérios e secretarias de governo, até fundações e instituições públicas. 

O conjunto de relações construídas a partir da interação sociopolítica destes atores 

sociais constitui-se em objeto de investigação desse estudo, trazendo como elemento cen-

tral a análise das mudanças paradigmáticas em políticas públicas para a agricultura fami-

liar resultante da influência conjunta das ACIs e Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), principalmente as ONGs1, nas instâncias governamentais e nas pessoas respon-

sáveis pela elaboração e implementação de políticas públicas na região estudada.  Buscar-

se-á compreender e analisar o processo de influência na negociação, definição e imple-

mentação de políticas públicas para a agricultura familiar, dado o quadro de “desprezo” 

histórico das instâncias governamentais para com o setor o que causou uma situação de 

pobreza rural com graves consequências sociais para o país.   

Pretende-se também analisar o impacto dessas mudanças, enquanto avanços, in-

cluindo os avanços paradigmáticos, e perceber sua importância para a agricultura fami-

liar, no que se refere à construção de políticas, no caso brasileiro, a ser tomado como 

referência pedagógica no âmbito de outras relações de parceria da cooperação internaci-

onal em outros países. 

 

Organizações Não Governamentais e Cooperação Internacional: breve histórico, 

construção de sinergias e influência público-política 

                                                           
1 Segundo Possas et al. (2013, p. 20) a expressão dominante no Brasil, tendo em vista a maior utilização 
do termo, é a de Organizações não Governamentais (ONG). Apesar da introdução do termo Terceiro Se-
tor (TS), como termo mais amplo, ONG permanece sendo um termo que confere identidade a estas ma-
nifestações e serve de referência à maioria dos estudos acadêmicos sobre o assunto. 



Atas  Proceedings    |    3151

 Políticas públicas: arranjos institucionais, pluralidade social e desenvolvimento territorial  P19

3 
 

O conjunto de relações sociais e políticas construídas entre organizações não governa-

mentais e organizações intergovernamentais é antiga e compõe os diferentes e necessários 

arranjos institucionais, entre as nações, após a II Guerra Mundial.  Num mundo em dis-

puta pelos movimentos da Guerra Fria e desmonte do sistema colonial surgiram muitas 

organizações não governamentais com atuação internacional, desde a criação da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU).  Mas é a partir de 1970 que as Organizações da Socie-

dade Civil (OSC) em todo o mundo, nomeadamente as Organizações Não Governamen-

tais (ONGs) passam a ter papel mais ativo no contexto internacional.  A partir da propo-

sição da boa governança passam a frequentar fóruns internacionais, tendo como marco 

referencial a conferência de Estocolmo (1972) sobre meio ambiente, da qual participaram 

250 ONGs caracterizando novas formas de interação entre organizações governamentais 

e não governamentais.  Entretanto só na década de 1990 as ONGs ganham maior visibi-

lidade por se fazerem presentes em conferências organizadas pela ONU com temas que 

compõem a nova agenda do desenvolvimento.  Mais à frente, em torno do ano 2000, 

agências como FAO, UNICEF e UNESCO2 passam a fazer cooperação direta com ONGs 

(Craychete, 2012. p. 256) em todo o mundo. 

O Brasil, como maior país da América Latina, com grande quantidade de terras 

agricultáveis e por explorar, passa por profundas transformações sociais no setor agrícola 

e no meio rural, a partir dos anos 1960.  E, no âmago dessas mudanças está o processo de 

modernização da agricultura mais explicitamente em duas dimensões centrais e comple-

mentares a saber: i) a subordinação da atividade agrícola às exigências do capital finan-

ceiro e dos setores dominantes da indústria (adoção de máquinas, equipamentos e insu-

mos de origem industrial nos processos de produção; e, ii) a ocupação das fronteiras agrí-

colas por grandes empresas beneficiárias das políticas públicas de incentivo à expansão. 

É também no início daquela década que surge o primeiro movimento social, as Ligas 

Camponesas (Wanderley, 2015, p. 28), que organizavam camponeses principalmente 

para a luta contra as oligarquias no campo e as grandes empresas agrícolas, em resistência 

à pressão sofrida para deixar suas terras. 

“A implementação rápida e em larga escala das transformações 
ocorridas no meio rural a partir da década de 1960 exigiram do Estado 
brasileiro a adoção de iniciativas que foram além da instituição de 

                                                           
2 FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância), UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura) são agências da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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políticas indutoras e de legislações reguladoras, como o Estatuto da 
Terra. Entre elas, a organização de forças repressivas com vistas a 
refrear e desbaratar os ativos movimentos sociais que, no início da 
década de 1960, lutavam por reformas estruturais no campo brasileiro. 
Após 1964 os governos militares reprimiram violentamente as Ligas 
Camponesas e o movimento sindical dos trabalhadores rurais passou 
a ser controlado de perto pelo Estado, que procurou se valer dos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) como elos da extensão da 
previdência social no campo e como mediadores na implementação de 
políticas de corte eminentemente assistencialista” (Petersen & 
Almeida, p. 12. 2006). 

 

Era nesta conjuntura que o “mundo capitalista”, principalmente os Estados Unidos 

da América (EUA), observava com preocupação a tendência de consolidação de governos 

socialistas na América Latina, inclusive no Brasil.  Sylva (2012, p. 278) reforça este ar-

gumento quando afirma que os primeiros processos financiados pela cooperação interna-

cional foram os longos períodos ditatoriais na América Latina, muitos deles impulsiona-

dos pelos EUA, como um mecanismo de luta contra o comunismo.  Assertiva esta seguida 

por Roque (2001, p. 23) ao afirmar que os fundos movimentados pela cooperação inter-

nacional também serviram à estratégia de contraposição a uma possível expansão comu-

nista, refletindo diretamente as tensões da Guerra-Fria. 

No Brasil, o golpe civil-militar de 1964 durou até 1985, completando um período 

de 21 anos durante o qual a dita “modernização capitalista” do país foi implementada 

após cinco ciclos de governos ditatoriais, e durante o qual vivenciou-se uma forte repres-

são política e violação de Direitos Humanos.  Esta afirmativa mais generalista é corrobo-

rada por Grisa & Schneider (2015. p. 129) quando afirmam que, de fato, durante os 21 

anos de ditadura civil-militar, os representantes da sociedade civil brasileira, vinculados 

à agricultura familiar, não encontraram espaço na arena pública para discutir e construir, 

em conjunto com os gestores públicos, políticas efetivas para esta categoria social. 

Ao longo deste período as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

agrícola foram orientadas para a disseminação de um paradigma científico-tecnológico 

cuja principal característica foi o uso de insumos externos aos sistemas de produção, em 

forma de pacotes tecnológicos, que beneficiavam médios e grandes produtores (Weid, 

2006, p. 04).  Esta opção era sustentada pelas elites agrárias, por acadêmicos vinculados 

a economistas que defendiam o processo de modernização da agricultura, como fonte de 
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divisas, e por militares que tomaram o comando do Governo Federal. O argumento prin-

cipal era o de que a agricultura precisava se modernizar para cumprir suas funções de 

desenvolvimento econômico do país (Grisa & Schneider, 2015. p. 169).  Portanto, a 

implementação e a consolidação da estratégia de modernização de produção agrícola 

foram garantidas pelo Estado, através da implementação de um conjunto de políticas e 

programas que favoreciam as novas formas de organização dos mercados, dos complexos 

agroindustriais, dos sistemas de crédito, pesquisa e extensão rural e das legislações 

reguladoras das relações trabalhistas no meio rural. (Petersen & Almeida, p. 8. 2006).   

A partir dos anos 1970 o Estado financiou iniciativas de modernização da 

agricultura para  a região Nordeste. Visando ao desenvolvimento regional avançou para 

a criação dos Planos de Desenvolvimento do Nordeste (PDNs), com políticas agrícolas 

voltadas ao financiamento de programas governamentais, a exemplo do PROTERRA 

(Programa de Redistribuição de Terras e da Agroindústria do Nordeste) e do 

POLONORDESTE (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste). 

Estes dois programas privilegiaram um modelo exportador de produção baseado em 

grandes empresas agrícolas (Nunes et al. 2015. p, 532).  Os autores destacam que o Estado 

criou o PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural) entre os anos de 1988 e 

1992, com financiamento do Banco Mundial, para apoio à agricultura familiar.  Estes 

investimentos eram, porém, menores e voltados para introduzir instituições importantes 

para o setor, a exemplo do cooperativismo e associativismo. Em muitos casos foram 

criadas associações sem associativismo e cooperativas sem cooperativismo. 

Segundo Haddad (2014, p.125) foi durante a década de 1970, marcada por uma 

violenta e intensa repressão política, que se instalaram na sociedade brasileira as “contra-

institucionalidades”, ou seja, grupos, organizações e indivíduos, desenvolvendo novas 

formas do agir político como mecanismos de reconstrução democrática e de defesa dos 

direitos humanos frequentemente violados. Entre estas formas (de ação política), duas 

merecem destaque: as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs – e as Organizações Não 

Governamentais (ONGs)”... sendo que as ONGs “…se constituíram como alternativa po-

lítica para pessoas e grupos que vinham de partidos políticos e de universidades e insti-

tuições públicas e privadas atingidas pela perseguição dos órgãos de repressão”. 
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O mesmo autor assinala como de fundamental importância a atuação da coopera-

ção internacional, principalmente a europeia, no apoio às ONGs à época, já que estas 

existiam em pequeno número, atuavam em semiclandestinidade no Brasil e, portanto, 

acabaram por tornarem-se quase invisíveis. Muitas existiam graças a este apoio interna-

cional e só vieram a ganhar presença pública e evidência sociopolítica por ocasião da 

“Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, no Rio de 

Janeiro, em 1992, mais conhecida como ECO 92, quando estiveram presentes em um 

evento paralelo, organizado pela Sociedade Civil brasileira. 

 

As contradições da modernização agrícola desejada e o fortalecimento da Sociedade 

Civil brasileira: breve histórico 

“Ao longo de quatro ou cinco décadas fomos estimulados e orientados, 
formalmente, em nossas escolas e faculdades, a associar-nos a uma li-
nha de pensamento linear e cartesiano que pretendia ser a única via 
possível para o desenvolvimento rural e agrícola… Assim, dominados 
por um pensamento alheio à nossa realidade, mas que se fez he-
gemônico entre nós, nos metemos na aventura da Revolução Verde. 
Nossas escolas de nível médio e superior de ciências agrárias torna-
ram-se laboratórios de formação de profissionais da repetição e técni-
cos da receita. As bases científicas da Agronomia deram lugar a um 
processo de transmissão de informações desconectadas sobre aspetos 
parcializados das etapas da produção agrícola” (Caporal, 2015, p. 
119). 

 

O mote principal que fazia avançar a forma moderna de produção no Brasil das décadas 

de 1960 e 1970 era o da “Revolução Verde” estimulada pela “promessa” de acabar com 

a fome que atingia grandes contingentes populacionais nos países pobres e em desenvol-

vimento.  A mecanização, o desmatamento desenfreado e sem critérios, e o uso intensivo 

de venenos e fertilizantes químicos eram parte primordial do pacote tecnológico ofere-

cido.  Wanderley (2015, p. 28) reforça esta afirmativa destacando que a partir dos anos 

1960 emergem no Brasil profundas transformações no setor agrícola e no meio rural. A 

ocupação das fronteiras agrícolas por grandes empresas, que se beneficiaram de políticas 

públicas de incentivo a esta expansão, trouxe consequências sobre os espaços de repro-

dução dos pequenos agricultores e camponeses.  Expulsos pelas grandes propriedades 

estes passam a ser contratados como mão de obra sazonal. 
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Portanto, é possível asseverar que a agricultura familiar, enquanto setor social pro-

dutivo e de potencial econômico, foi esquecida pelas políticas públicas da época. Ao 

mesmo tempo vultosos investimentos foram feitos no setor produtivo agropecuário in-

dustrial, visando ao alargamento das fronteiras agrícolas, agravando as já existentes ques-

tões agrárias, tendo como problema principal o da posse das propriedades de agricultores 

familiares com grande número de casos de invasão de terras pelo “capital agrário”, repre-

sentado pelas oligarquias do campo.  Segundo Wanderley (2014, p. 29) 

 “…não resta dúvida que a ideologia conservadora dos governos mili-
tares, bem como suas práticas autoritárias e repressivas favoreceram 
a consolidação do modelo da modernização conservadora no Brasil.” 

 

Entretanto, apesar da inexistência de espaços políticos para a construção de polí-

ticas públicas para a agricultura familiar, este cenário começou a mudar ao final dos anos 

1970.  A CONTAG (Conferência Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), como ator 

político representante da classe trabalhadora do campo, abandonou o “tom” conciliador e 

passou a adotar uma postura mais combativa e reivindicatória cobrando insistentemente 

a Reforma Agrária e uma política agrícola adequada à agricultura familiar.  Esta ação da 

CONTAG, traduzida em atitudes de reivindicação, de exigência, crítica ao governo e de 

defesa da Reforma Agrária, pode ser destacada como principal motivação para fazer 

emergir um novo sindicalismo rural (Grisa & Schneider, 2015, p. 169) e gerar as primei-

ras iniciativas que mais tarde dariam origem a diferentes movimentos sociais do campo, 

a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST), do Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

que fortaleceram a postura reivindicativa, e a crítica ao Governo Federal pelo desprezo 

às políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. 

Neste ambiente de construção de espaços políticos de debate, sobre políticas pú-

blicas para a agricultura familiar, a maior parte dos quadros funcionais das ONGs era 

formada nas áreas de atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e apoiada por 

Agências de Cooperação Internacional que também questionavam o modelo excludente 

de desenvolvimento rural com base na modernização dos processos de produção agrícola.   

As Federações Estaduais de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e os Sindi-

catos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), enquanto base sindical política 
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da CONTAG, desempenharam um importante papel ao assumirem, nos estados e muni-

cípios, o mesmo tom questionador da Confederação em nível nacional, disseminando este 

movimento por todo o país, porém, com atuação mais forte na região Nordeste.  Na dé-

cada de 1980, período de grande proliferação de ONGs no campo, era nos STTRs, que 

estas encontravam um ambiente de organização comunitária para desenvolver seu traba-

lho de experimentação e implementação de tecnologias sociais, formação de jovens e 

adultos, formação política, capacitação técnica, incrementando a formação de capital so-

cial, identificando e melhorando capacidades de redes de intercâmbio de conhecimento, 

onde elas já existiam, bem como estimulando a formação de novas redes e articulações. 

 

O papel da Cooperação internacional organizações e redes sociais de apoio à Agri-

cultura Familiar 

Guareschi (2011. p. 10) assume a definição de Norris & Jarowsky (1990) e descreve a 

cooperação internacional como “um esforço conjunto de dois ou mais países, ou de insti-

tuições de dois ou mais países, na busca de alcançar objetivos de interesse comum.  Estes 

objetivos podem ou não ser os mesmos para cada parte, com a condição de que os bene-

fícios que obtenham em função de seus respetivos interesses sejam equivalentes”.   

Citando Chavarría (2008, p. 51) Sylva (2012, p. 275) afirma que a “Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento pode ser definida como o conjunto de atores, flu-

xos e instrumentos a nível internacional que têm por objetivo a alocação de recursos 

financeiros, materiais, técnicos, simbólicos e humanos para o desenvolvimento”.  A 

mesma autora segue afirmando que todas as ações devem ser levadas a cabo de maneira 

coerente por diferentes atores como organizações internacionais, coletivos territoriais, 

ONGs, o meio acadêmico e governos, que sigam objetivos específicos, precisos e identi-

ficados de desenvolvimento humano e sustentável na maior parte dos casos. 

Duarte Herrera & González Parias (2014, p. 119) sugerem que a “Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento compreende o conjunto de atuações, realizadas 

por atores públicos e privados, entre países de diferentes níveis de renda, para promover 

o progresso económico e social dos países do Sul, de modo que seja mais equilibrado em 

relação com o Norte e resulte sustentável”.  Entretanto, os mesmos autores, à página 118, 

baseiam-se numa série de argumentos para afirmar que o conceito de Cooperação Inter-

nacional para o Desenvolvimento não tem um critério de unificação que permita construir 
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uma definição, tal como em grande parte dos conceitos desenvolvidos nas ciências soci-

ais, e como conceito este tem experimentado mudanças em função do pensamento, das 

políticas, dos valores presentes nas relações internacionais.  

Esta abordagem teórica sobre a cooperação internacional, no seu sentido amplo, 

traz elementos muito subjetivos como era de se esperar de um conceito alojado nas ciên-

cias sociais. Entretanto, ao mesmo tempo, proporcionam um “norte” prático-reflexivo e 

concreto nas ações de diferentes organizações da sociedade civil brasileira que atuam no 

campo da agricultura familiar do Semiárido, bastando reportarmo-nos, como exemplo, ao 

termo “respeito e proteção aos direitos humanos”, anteriormente citado, o qual tem sido 

tratado, no trabalho daquelas organizações, como DHESCAs (Direitos Humanos, Econô-

micos, Sociais, Culturais e Ambientais), fundamentados nos conceitos de justiça (Ex. Jus-

tiça Ambiental; Justiça de Gênero; Justiça Econômica, etc.). 

A análise sobre o apoio da cooperação internacional à agricultura familiar no Se-

miárido brasileiro, passa, necessariamente, por uma interpretação da história da coopera-

ção internacional no Brasil como um todo, sendo parte dessa história vivenciada durante 

o regime militar e sobre o qual já tratamos anteriormente.  Cabe-nos aqui, entretanto, 

examinar o período mais recente de atuação de Agências da Cooperação Internacional, 

como requisito básico para compreensão dos processos mais atuais de influência nas po-

líticas públicas, especialmente nas políticas públicas para a agricultura familiar.  

Tomando Haddad (2014, p. 132-133) como referência podemos destacar que as 

várias agências que atuavam no Brasil tiveram diferentes influências, entre elas, entre-

tanto, três interferências podem ser consideradas mais importantes: i) o fato das agências 

terem em seus quadros dirigentes politizados, conhecedores das realidades de América 

Latina e serem sensíveis às causas populares, sendo uma destas causas, a questão da li-

berdade em sociedades oprimidas por regimes autoritários e ditaduras de direita. Em mui-

tas agências os quadros funcionais eram compostos por pessoas militantes que influenci-

avam programas e projetos; ii) o idioma comum criado pelas ações das Igrejas suportadas 

pelas agências, em apoio à “luta do povo” ancorou-se fortemente na noção de direitos 

humanos e resultou no fortalecimento das organizações populares, incluindo as ONGs 

brasileiras; iii) finalmente que as sociedades europeias achavam-se num momento de 

abertura para as causas dos pobres na América Latina, por influência de vários exilados 

políticos vítimas das ditaduras em seus países, e que influenciavam as agências a doarem 
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recursos e ajudarem a estruturar trabalhos relacionadas com a liberdade de expressão, 

apoio político, mas também desenvolver atividades que apareciam como “embriões” das 

ações relacionadas com as políticas púbicas de atendimento às famílias agricultoras. 

Neste contexto, uma das grandes contribuições da cooperação internacional con-

sistiu na criação de condições estruturais e financeiras para o surgimento do Projeto Tec-

nologias Alternativas (PTA), suportado juridicamente pela FASE (Federação de Órgãos 

para a Assistência Social e Educacional) nos anos 1980, que desenvolveu importantes 

experiências de Redes de Intercâmbio de Tecnologias (e de conhecimentos) e Centros de 

Tecnologias Alternativas.  A partir deste processo foram criadas ONGs, na virada da dé-

cada de 1980 para 1990, cujos focos temático-programáticos eram, em linhas gerais: i) 

capacitação de lideranças de trabalhadores/as rurais, jovens e mulheres; ii) experimenta-

ção e implementação de tecnologias alternativas para a agricultura familiar; e, iii) forma-

ção de quadros comunitários para fortalecer a luta por direitos humanos com enfoque nos 

Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Ambientais (DHESCAs).  As ONGs, que se 

institucionalizaram a partir do PTA, “herdaram” daquele projeto alguns apoios da coope-

ração internacional e mantiveram, em linhas gerais, uma forte relação pedagógica com a 

“educação como prática de liberdade”, metodologia criada e desenvolvida pelo educador 

Paulo Freire.  Este conjunto de relações estabelecidas vem atender, inicialmente, a de-

mandas e necessidades identificadas localmente, visando à resolução de problemas estru-

turais, como a falta de água potável numa comunidade, porém, em alguns casos, mais 

recentemente, vem atender a demandas colocadas pelas agências internacionais, a partir 

das exigências dos governos de seus países, a exemplo das solicitações oriundas do do-

cumento de cumprimento da Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas. 

Entretanto, como muitas outras, surgiu a “crise da cooperação internacional” com 

efeitos também sobre a cooperação com o Brasil.   Desde o final dos anos 1990 as agên-

cias estão a sair do Brasil sob o principal argumento de que o país, enquanto economia 

mundial emergente, com renda média alta3, pode resolver seus próprios problemas de 

desigualdade social, pobreza e miséria, implementando programas e projetos sociais de 

distribuição de renda e de assistência social, saúde e educação públicas, inclusivamente 

                                                           
3 O Brasil está listado numa tabela de países recetores de ajuda oficial para o desenvolvimento (fluxos 
de cooperação de 2011, 2012 e 2013) como país de renda média alta com o valor referencial de US$ 
3,976 a US$12,275 por habitante, segundo Duarte Herrera & González Parias (2014, p. 120). 
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com recursos próprios e políticas públicas direcionadas para tal finalidade.  Outro argu-

mento considerado é que o Brasil tem dado passos importantes para a diminuição da po-

breza e miséria, e, em 2011 saiu, oficialmente, do “Mapa da Fome” da ONU (FAO, 

2015)4.  Entretanto, um contra-argumento a considerar é que o Brasil é um “país conti-

nental”, com cinco grandes regiões com especificidades ambientais, políticas e sociais 

diferentes e marcantes, e mais de 206 milhões de habitantes5, o que tornam frágeis os dois 

argumentos acima citados e assumidos oficialmente pelas agências e governos do Norte, 

apesar do quadro de desigualdade social, pobreza e miséria anteriormente descrito e que 

permanece até os dias atuais. 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A metodologia adotada para este trabalho é a de estudo de caso e campo que visa a apro-

fundar o conhecimento sobre o estado social, enquanto ambiente, e conhecer a fundo a 

unidade social, individual de grupo, instituição ou comunidade onde este ocorre (Isaac, 

S. & Michael, W.B. 1982), com a opção de ter um número reduzido e selecionado de 

amostras, por exemplo de ONGs e Redes atuantes na região, como amostragem intencio-

nal.  Segundo Patton (1980, p. 105) o procedimento metodológico de “amostragem in-

tencional” é utilizado para a coleta de “informação sobre casos pouco usuais, que podem 

ser particularmente iluminadores enquanto programa de grande sucesso ou programa 

de grande fracasso” na qualidade de amostras de casos extremos ou atípicos, e.g. Estudos 

de Avaliação”. 

A revisão de literatura foi o método principal empregado para a coleta de infor-

mações e dados visando a se construir um quadro analítico do tema estudado.  Para a 

aferição das informações foram feitos inquéritos específicos junto a pessoas-chaves, co-

nhecedoras do caso em estudo e pertencentes ao quadro de ONGs da região.  O conteúdo 

do artigo possui muito do conhecimento de dois dos autores que vivenciaram, junto às 

                                                           
4 FAO (2015).  relatório sobre o Estado da Insegurança Alimentar no mundo - https://nacoesuni-
das.org/crescimento-da-renda-dos-20-mais-pobres-ajudou-brasil-a-sair-do-mapa-da-fome-diz-onu/  
5 Projeção da população brasileira medido pelo contador eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE): 206.006.100 é o número de habitantes registrados às 23:59:00 do dia 10/06/2016 – 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. 
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suas ONGs, várias das lutas empreendidas para as conquistas aqui mencionadas, como 

marcos definidos nas mudanças paradigmáticas estudadas. 

Este estudo de caso destaca a atuação da Sociedade Civil brasileira, apoiada pela 

Cooperação Internacional, caracterizada pela atuação técnica e político-pedagógica da 

Articulação no Semiárido brasileiro como principal ator social influenciando políticas 

públicas para a agricultura familiar na região. Informações e dados reunidos por Jalfim 

(2016, p. 29) caracterizam o Semiárido brasileiro como uma área de 980.133,08 km2 dis-

tribuídos em 1.135 municípios de nove Estados da federação, ocupando 56,45% da região 

Nordeste, 11,09% da região Sudeste e 11,53% da superfície de todo o país. Em 2010 a 

população era de 22.598.318 habitantes com 23 hab/km2. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protagonismo da sociedade civil na transformação social do Semiárido brasileiro 

É a partir do referencial da atuação político-pedagógica das ONGs, Redes e movimentos 

sociais, ligadas ao desenvolvimento rural sustentável, no campo da agricultura familiar e 

camponesa, que pretendemos aprofundar o debate sobre os avanços paradigmáticos nas 

políticas públicas para este setor da produção de alimentos e produtos geradores de renda 

no Semiárido brasileiro. Um dos focos dados, entretanto, é para as relações institucionais 

construídas com agências da cooperação internacional, redes da sociedade civil, instân-

cias governamentais e beneficiários de seus programas e projetos de desenvolvimento.   

Neste sentido é importante destacar que desde meados da década de 1990 ocorre-

ram mudanças importantes no cenário político institucional e nas dinâmicas sociais a se-

rem consideradas, embora seja difícil fixar um marco temporal para estas mudanças.  En-

tretanto, podemos dizer que o início destas transformações reais retroage ao momento 

histórico da promulgação da Constituição de 1988 (Grisa & Schneider, 2015. P 126), três 

anos após o final do período de ditadura militar.  Wanderley (2015, p. 29) reforça este 

argumento e afirma que os movimentos sociais (re)emergiram a partir da promulgação da 

Constituição de 1988 e puderam, assim, construir publicamente suas análises da realidade 

brasileira, contrapondo-se às visões até então dominantes, bem como puderam formular 

suas demandas políticas e estratégias de luta.  Ao mesmo tempo o Estado também inicia 
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um processo de democratização em suas diversas instâncias, que as tornam mais aptas a 

acolher as demandas da sociedade, amparadas nos novos preceitos constitucionais. 

Assim, portanto, o período pós-constitucional, até meados dos anos 1990, foi im-

portante para os movimentos sociais do campo no sentido de construir espaços organiza-

tivos. Tais espaços foram muito úteis para consolidar políticas voltadas para crédito e 

investimentos na agricultura familiar, num contexto de governo que demonstrava relativa 

abertura política para o setor.  Hirata (2006, p.15) destaca este como um período de con-

solidação de lutas sociais iniciadas nas décadas anteriores, e que levaram à conquista da 

legitimidade dos movimentos populares no campo e no acesso às políticas públicas pela 

produção familiar rural fato que, em sua ampla diversidade, foi moldando a face organi-

zativa e produtiva deste segmento social.  A realização dos “Gritos” constituiu-se num 

dos marcos organizativos desta época, como forma de manifestação popular rural que 

surge mais fortemente no estado do Pará, e espalha-se pela região Norte consolidando o 

movimento nacionalmente conhecido como “Grito da Amazônia” e, a partir de 1994, as-

sume a dimensão nacional com a criação do “Grito da Terra Brasil”, permanecendo até 

hoje como uma das formas de pressão política e de negociação de políticas públicas, pelos 

representantes de milhares de agricultores e agricultoras familiares. Grisa & Schneider 

(2015) destacam que, desde então... 

“… novas relações entre estado e sociedade civil foram estabelecidas, espa-
ços de participação social foram criados, novos atores políticos emergiram 
e foram reconhecidos como sujeitos de direito, criaram-se regras e instru-
mentos de política pública que foram institucionalizadas, e novas referências 
globais e setoriais orientaram as ações do estado e permitiram redefinir re-
gras e compreensões que afetaram mais ou menos as condições socioeconô-
micas da população, especialmente a do meio rural”. 

 

Entretanto, nem tudo foi pacificamente executado conforme as intenções inicial-

mente negociadas politicamente.  Embora o governo Lula da Silva (2003-2010), demons-

trasse abertura para desenvolver uma política de apoio pleno aos processos produtivos da 

agricultura familiar, o que se configurou foi uma tendência clara de apoio cada vez maior 

ao agronegócio que teve, para o ano de 2011, a disponibilidade de 107 bilhões de Reais, 

para a agricultura de comercialização (MAPA, 2011) e exportação, enquanto o Plano Sa-

fra da Agricultura Familiar teve apenas 16 bilhões de reais para custeio, investimento e 

comercialização do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
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(PRONAF), através do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2011). Prevale-

ceu então a política neoliberal voltada para grandes latifundiários e empresas agrícolas 

produtores de soja, carne, arroz, algodão e outras culturas para exportação o que rendeu 

divisas de mercado e reconhecimento do agronegócio como um dos setores econômicos 

importantes e contributivos ao aumento do Produto Interno Bruto (PIB).  

Apesar desta avaliação, um tanto quanto questionadora do volume de recursos 

destinados para a agricultura familiar, em comparação com aqueles destinados ao agro-

negócio, podem-se celebrar algumas mudanças paradigmáticas nas políticas públicas, fa-

vorecendo o setor e tornando-se mais evidentes, durante o governo Lula da Silva. 

 

A aglutinação de forças e um novo ator social: a Articulação no Semiárido Brasileiro 

A partir deste quadro a ocupação da SUDENE6 em 1993, constituiu-se num importante 

marco político da luta da sociedade civil, com forte participação dos movimentos sociais 

de trabalhadores e trabalhadoras rurais, assinalando o início de uma década de construção 

de capital social, que resulta na criação da ASA (Articulação no Semiárido Brasileiro), 

no ano 2000, como parte de um processo de articulação em rede, reunindo, desde ONGs 

de maior porte até Associações Comunitárias Rurais. 

Este movimento foi reconhecido como um esforço conjunto para influenciar polí-

ticas públicas de convivência com as condições de semiaridez da região e de elaborar e 

dar concretude a um projeto de construção de Um Milhão de Cisternas (P1MC) no Semi-

árido brasileiro, para armazenamento de água potável limpa, programa que mais tarde 

expande-se para uma segunda iniciativa denominada Projeto Uma Terra e Duas Águas 

(P1+2) o qual assume a implementação de outras estruturas7 de acumulação de água para 

a produção agroecológica em pequena escala, visando, principalmente, à segurança ali-

mentar e nutricional e à geração de renda para as famílias atendidas. 

                                                           
6 SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) por onde passavam todas as negocia-
ções políticas das políticas públicas regionais de desenvolvimento era presidida por um Governador de 
um dos estados da região escolhido pelo Conselho Deliberativo do órgão. A SUDENE era símbolo de po-
der político e era conhecida como banca de negócios clientelistas mantenedores das elites e oligarquias 
da região, embora não tenha sido criada para esta finalidade. 
7 Cisternas calçadão e de enxurrada; Tanques de pedra; Barreiros trincheira; Barreiros lonados; Bomba 
d´água popular; etc. como estruturas armazenadoras de água complementares nos agroecossistemas de 
base de produção familiar. 
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Após a sua primeira fase de existência enquanto rede, quando a ASA teve o su-

porte jurídico e apoio institucional da ONG Diaconia8 e da cooperação internacional, a 

Coordenação Executiva da rede criou uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) a Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC), que as-

sume, em 2003, a gestão institucional do programa, bem como as negociações políticas 

de recursos, do Governo Federal e das Agências da Cooperação Internacional.   

A ASA tornou-se, portanto, uma rede de alta relevância social para o Semiárido 

brasileiro não somente pela capacidade de negociação de políticas públicas para a agri-

cultura familiar, mas principalmente por aglutinar força política de incidência e por cons-

truir sinergias e proporcionar confiança e visibilidade às organizações locais, como os 

STTRs (Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) e as Associações Comuni-

tárias.  Na correlação de forças a formação de uma base de lideranças locais, capazes de 

interagir politicamente, era uma condição indispensável para efetivar a pressão necessária 

junto às instâncias governamentais responsáveis pelo apoio à agricultura familiar e, con-

sequentemente, às instâncias de governo responsáveis pelas decisões políticas.  Esta es-

tratégia foi determinante para a negociação de recursos de médio prazo para o P1MC e 

aprovação do “Programa Cisternas” do Governo Federal, com recursos no orçamento da 

união. Tanto STTRs, como Associações Comunitárias são duas importantes instâncias da 

sociedade civil que possuem acento nos Conselhos Municipais, Fóruns e Comitês territo-

riais, por onde passam as decisões sobre as políticas públicas e sobre a alocação das tec-

nologias sociais de convivência com as condições de semiaridez. 

Esta iniciativa de organizações da sociedade civil vem se contrapor a um processo 

histórico de dominação político-oligárquica que, segundo Jalfim (2015, p. 32), influen-

ciou historicamente a política governamental para a região semiárida que foi pautada pelo 

“combate à seca”.  O mesmo autor contextualiza a situação política do Semiárido ao re-

latar que os investimentos públicos eram direcionados à implantação de soluções hidráu-

licas de combate à seca que resultavam na construção de grandes obras de infraestrutura 

                                                           
8 A ONG Diaconia “é uma organização social de serviço, sem fins lucrativos e de inspiração cristã. Fruto 
da convocação da Conferência Evangélica do Brasil, é composta por 11 Igrejas. Atua nas regiões metro-
politanas e no semiárido de três estados da região Nordeste” (Jalfim, 2015. p. 32). Entre os anos 2000 e 
2002 a OXFAM, UNICEF e o Governo Federal, viabilizaram recursos para implementar o primeiro projeto 
experimental do P1MC, denominado “Projeto de Transição”, pelo qual foram construídas as primeiras 
501 cisternas de placas de 16mil litros de água. Esta iniciativa foi importante para aferir a metodologia 
de execução, bem como testar estruturas e determinar com mais precisão os custos de construção, dos 
cursos de GRH e de pedreiros e a mobilização social das famílias. 
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hídrica, concentradoras de água (e de poder), em detrimento de implementações simples, 

descentralizadas, de baixo custo e adequadas às diferentes realidades locais e das unida-

des produtivas das famílias agricultoras pobres.  Esta prática de clientelismo, somada à 

falta de preparo dos quadros técnicos para fazer frente às peculiaridades do clima semiá-

rido, foi decisiva para a formação de uma cultura de subvalorização das potencialidades 

do semiárido, bem como mantiveram o processo de hegemonia oligárquica sendo a de-

pendência política da água, um dos principais parâmetros de dominação política. 

Este foi um dos paradigmas que a sociedade civil, no Semiárido brasileiro, teve 

que lidar, por décadas, mas que precisava ser rompido a partir de uma ação organizada, 

propositiva e politicamente forte, embasada num movimento popular originado nas estru-

turas comunitárias e sindicais distribuídas nos municípios do semiárido.  Todavia, para 

rompê-lo, a Coordenação Executiva da ASA, à época, sabia dos riscos de travar a ação e 

não passar do mero discurso, e, anos mais tarde amargar esta como mais uma ação frus-

trada de mobilização social, sem resultados concretos e úteis para as famílias mais empo-

brecidas.  Por esta razão o programa elaborado pela articulação foi implementado a partir 

de duas premissas básicas: i) gerar referências concretas com programas que beneficias-

sem, de fato, as famílias agricultoras dispersas no semiárido, configurando-se como ação 

articulada da sociedade civil brasileira; e, ii) demonstrar à sociedade em geral, incluindo 

as instâncias governamentais, a viabilidade de um programa de alto padrão e alcance so-

cial, já protagonizado por centenas de organizações da sociedade civil, como um caminho 

a ser percorrido, na perspetiva de criar novas condições para o alívio de pobreza rural. 

O fortalecimento desta base argumentativa foi importante para o sucesso do pro-

grama que tinha como principais componentes: i) o processo de mobilização social das 

famílias beneficiárias; ii) o curso sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos; iii) o curso 

de capacitação de pedreiros e pedreiras (bricklayers) para o processo de construção de 

cisternas; e, iv) o monitoramento e acompanhamento das atividades em campo e registro 

dos avanços.  Portanto, antes da formação da AP1MC, na retaguarda de toda a organiza-

ção da ASA, estiveram organizações da sociedade civil com maior capacidade financeira 

e de gestão, bem como com um compromisso político mais evidente no que se refere à 

influência nas mudanças paradigmáticas em políticas públicas para a agricultura familiar.  

Muitas destas organizações foram “apoiadas financeiramente” por agências de coopera-
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ção internacional, algumas delas9 envolvidas diretamente nas ações estratégicas de for-

mulação de planos e nas atividades de negociação de recursos para os projetos sociais de 

construção de cisternas, montagem de equipe, construção da política de comunicação e 

da política de sustentabilidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A história da organização social no Semiárido foi determinante para influenciar as políti-

cas públicas direcionadas à agricultura familiar na região. A CONTAG, ao cobrar políti-

cas públicas para a agricultura familiar, e adotar um tom crítico ao Governo Militar em 

plena ditadura, criou bases importantes para outros movimentos sociais, e as ONGs, cons-

truírem capital social capaz de intervir com qualidade e mudar paradigmas.  Avança-se 

de um ambiente extremamente burocrático com programas como Proterra e Polonordeste, 

que não alcançaram os resultados esperados (Nunes, et al. 2015, p. 533), para uma situa-

ção de abertura política, que permite à Sociedade Civil atuar junto ao Governo Federal, 

contribuindo para melhorar programas já existentes, como o Programa Nacional de Apoio 

à Agricultura Familiar (PRONAF), e para estruturar outros programas e projetos de Lei, 

a exemplo da Lei de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)10 a partir de 2003, 

bem como para formular outras políticas, ao longo do Governo Lula da Silva.  

Naquele contexto, em vários outros momentos a sociedade civil foi chamada para 

contribuir e opinar em diferentes formulações, contribuindo para melhorar políticas de 

crédito rural, de assistência técnica e produção orgânica e agroecológica, só para citar três 

exemplos que mudaram, para melhor, a vida de milhares de famílias rurais, a partir das 

facilidades de acesso e desburocratização.  Desta forma o estado redefiniu e reeditou al-

gumas políticas a exemplo do PROINF (Projeto de Infraestrutura e Serviços nos Territó-

rios Rurais) do PLANAPO (Plano Nacional de Produção Orgânica), do PNATER (Pro-

                                                           
9 A exemplo da OXFAM INTERNACIONAL, CRS (Catholic Relief Services), UNICEF (Fundo das Nações Uni-
das para a Infância). 
10 LEI Nº 12.188, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 que Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, altera a Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm  
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grama Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural), dos Programas de compra di-

reta para Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), entre outras,  

Todavia, uma contribuição extremamente relevante das organizações, movimen-

tos sociais e sindical, bem como da cooperação internacional no semiárido brasileiro é, 

sem dúvida, o avanço paradigmático relacionado ao direito humano à água limpa e potá-

vel. Migra-se de uma ação de governo que fomentava a dominação política pela proprie-

dade da água, para uma ação descentralizada e fundamentada em pequenas obras de acu-

mulação de água com forte vertente democrática e equidade social, protagonizada pela 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) como rede da sociedade civil. Esta mudança 

importante ganha destaque porque é a partir dela que o Governo Federal cria o Programa 

Cisternas e o assume como uma política de governo com destinação anual de recursos no 

orçamento da União. 

Uma das maiores mudanças paradigmáticas tem sido, no entanto, o aprendizado e 

o exercício cotidiano de inserção e participação de representantes da Sociedade Civil em 

Conselhos e Fóruns municipais, estaduais e nacionais, enquanto instâncias de debate, ne-

gociação e tomada de decisão sobre a implementação de políticas públicas.  A Sociedade 

Civil assumiu a tarefa de capacitar cada participante para assumir papel de liderança co-

munitária e qualificar seus argumentos em defesa da agricultura familiar e da convivência 

com as condições de semiaridez. O planeamento participativo, o monitoramento das 

ações políticas e a avaliação da eficácia da participação também foram pontos-chave neste 

processo. Este foi um processo difícil que encontrou muita resistência política em nível 

municipal, já que as estruturas locais de Conselhos estavam subordinadas a uma prática 

clientelista do poder público municipal (Nunes et al. 2015, p. 534) salvo raras exceções. 

Entretanto na literatura consultada não foram encontrados dados e informações 

suficientes para se propor replicação das metodologias e processos de desenvolvimento 

para outras regiões e países.  Esta é, portanto, uma lacuna a ser preenchida, ou seja, o 

estudo aponta para a necessidade de desenvolver metodologias de adaptabilidade técnica 

e político-pedagógica da atuação da Sociedade Civil, particularmente, no que se refere à 

incidência em políticas públicas em outras regiões e em outros países, como requisito 

básico para ajustes e replicação desta iniciativa. 
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RESUMO 
As análises das práticas de bioprospecção no Brasil e em outros países megabiodiversos 
trouxeram a constatação que estas necessitam de altos investimentos, ou seja, muitos 
recursos aplicados a pesquisa para desenvolvimento dos produtos e serviços, e são 
também caracterizadas por apresentarem elevados riscos quanto ao período de aplicação 
dos resultados no mercado, portanto, estas são questões que aumentam os custos de 
transações dos acordos, fatos que levam a busca de estruturas de governanças mais 
adequadas e viáveis. A bioprospecção pode ser definida como a pesquisa dos recursos 
da biodiversidade (genéticos e bioquímicos) com potenciais valiosos que possam ser 
utilizados para desenvolvimento de produtos de valor comercial, e que, eventualmente 
pode fazer uso dos conhecimentos de tradicionais associados à biodiversidade. Neste 
contexto, o trabalho apresenta os resultados da análise de dois estudos de casos sobre 
acordos de bioprospecção, sendo de um caso ocorrido no Brasil e  um nos EUA. Os 
resultados apontam que as regulamentações do assunto, nos países analisados, podem 
ser responsáveis pela continuidade e sucesso, bem como, pelo fracasso e paralisação das 
pesquisas/acordos de bioprospecção. As diferenças entre os casos são resumidas em um 
quadro sobre os principais aspectos das atividades de bioprospecção, identificando seus 
pontos fracos e fortes. Segundo a perspectiva da Nova Economia Institucional, os 
contratos que apresentaram uma estrutura de governança híbrida são os mais eficientes. 
Conclui-se que a há espaço para dinamizar e promover as práticas de bioprospecção, a
partir, da montagem de um framework nacional e internacional com regras e 
regulamentações adequadas. Assim, possibilitando o desenvolvimento dos territórios 
onde estas atividades forem desenvolvidas. 

Palavras-Chave: Bioprospecção – Nova Economia Institucional (NEI) –
Conhecimentos Tradicionais Associados a Biodiversidade  – Estudo de Casos - 
Desenvolvimento Territorial 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, muitos países tomaram consciência da importância 
econômica da biodiversidade e também da contribuição do conhecimento tradicional 
para a ciência. Compreendeu-se que, tanto nos meios acadêmicos, quanto nos 
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científicos, nos governamentais, nos empresariais e nos populares surgiram informações 
e pesquisas sobre o quanto os recursos naturais e os conhecimentos tradicionais podem 
ser úteis, seja na utilização de um recurso biológico para pesquisa em diversas áreas, 
seja na sugestão pelos detentores do conhecimento tradicional de uma atividade 
farmacológica dos recursos da biodiversidade.  

 
A partir dos anos 80, essa consciência ficou mais nítida com o rápido processo 

de desenvolvimento da biotecnologia moderna1, que ampliou significativamente a 
capacidade humana de descobrir aplicações de interesses econômicos e sociais destes 
recursos, que passaram a ser vistos de forma diferente pela comunidade científica, pelos 
governos e pelas empresas. Estas mudanças de perspectiva do mercado vieram 
acompanhadas de preocupações de como partilhar os ganhos resultantes com tais 
atividades e de como minimizar os impactos ambientais da utilização destes recursos 
pela indústria. 

 
Com o desenvolvimento da biotecnologia moderna, agregou-se valor aos “bens” 

ambientais, o que tornou a conservação destes recursos mais interessante e as estratégias 
para uso sustentável como uma ferramenta de conservação, pois à medida que o lucro 
no longo prazo for mais interessante que o desflorestamento e a erosão de espécies no 
curto prazo, as estratégias de conservação terão maior êxito. Um dos ramos da 
biotecnologia que torna interessante a manutenção das florestas e o desenvolvimento 
dos ecossistemas é a bioprospecção.  

 
A bioprospecção pode ser definida como a pesquisa dos recursos da 

biodiversidade (genéticos e bioquímicos) com potenciais valiosos que possam ser 
utilizados para desenvolvimento de produtos de valor comercial, a que, eventualmente, 
pode fazer uso dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. 
Desenvolve novos produtos em uma grande variedade de indústrias, como fármacos, 
agroquímicos, cosméticos, enzimas industriais, alimentos, bebidas, acompanhamento 
ambiental, construção, entre outros, utilizando tecnologias avançadas. 

 
No entanto, as atividades de bioprospecção são complexas, multidisciplinares, 

com um elevado grau de incerteza e que envolvem uma grande quantidade de agentes. 
São atividades que demandam condições muito especiais para prosperar, como infra-
estrutura científica e tecnológica e um ambiente institucional que tenha por objetivo a 
redução das incertezas e dos custos de transação entre os agentes. Neste cenário, o papel 
das instituições é especialmente importante em contextos no quais existem elevadas 
doses de incerteza e dependência entre as partes como são os casos dos acordos de 
bioprospecção. 

 
Nas atividades de bioprospecção, o papel das instituições será o de lidar com as 

incertezas que envolvem questões contratuais, como também o de possibilitar a criação 
de alternativas que contribuam com maior eficiência e legítima estrutura de governança. 
Para dar a possibilidade de criação de uma estratégia sustentável e competitiva para o 
uso da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados.  

                                                 
1 A biotecnologia moderna está fundamentalmente baseada na manipulação do DNA (que representa o 
material genético de um ser vivo).  
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Neste contexto, para criar estratégia sustentável e competitiva para o uso da 
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados a esta para fins de 
bioprospecção, são necessários dois estágios, descritos por Alcoforado (2015), baseado 
na Nova Economia Institucional.  O primeiro estágio é o de implementação da 
Economia dos Custos de Transação (ECT), que parte do critério do menor custo de 
transação. Já o segundo estágio, Análise Econômica do Direito (AED), é o que 
considera as instituições como redesenháveis, de forma a criar condições para 
aprofundar os custos de transação, mas também a motivar os agentes a agirem no 
interesse próprio em direção à maximização da riqueza social, fazendo com que as 
instituições sejam moldadas pelas regras de mercado.  

 
Assim, este trabalho esta dividido em duas partes: i) na primeira é apresentado o 

framework da bioprospecção, baseado na Economia Institucional. Para tanto, nesta 
primeira parte o papel das instituições está apresentado apenas no nível  das 
microinstituições; ii) na segunda parte são apresentados os estudos de casos do Brasil e 
internacionais de bioprospecção. Com base nos dados desses estudos foi construído dois 
quadros que fazem o paralelo entre as variáveis encontradas nos casos e o framework 
microinstitucional para as práticas de bioprospecção. E finalmente, no último item 
apresentam-se as conclusões sobre o tema proposto. A metodologia utilizada neste 
artigo foi um levantamento bibliográfico do aporte teórico e da análise descritiva de 
estudos de casos no Brasil e internacional para buscar caracterizar o ambiente de 
governança das práticas de bioprospecção. 

 
1. A ECONOMIA INSTITUCIONAL APLICADA À BIOPROSPECÇÃO 

1.1. O PAPEL DAS MICROINSTITUIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE 
BIOPROSPECÇÃO 

As microinstituições são aquelas que regulam uma transação específica, como os 
contratos entre particulares e normas internas às organizações, bem como os regimentos 
internos de uma organização e intituições de governança. O ramo da NEI (Nova 
Economia Institucional) que se preocupa em analisar as estruturas de governança é 
denominado  Economia dos Custos de Transação (ECT). “A ECT estuda as transações 
com um enfoque microanalítico, tomando as regras gerais da sociedade como dadas” 
(FARINA et al., 1997; AVEZEDO, 2000). Assim, o papel destas instituições nas 
práticas de bioprospecção será o de lidar com as incertezas que envolvem questões 
contratuais, como também o de possibilitar a criação de alternativas que contribuam 
com maior eficiência e legítima estrutura de governança. 

1.1.1. CUSTOS DE TRANSAÇÃO NAS ATIVIDADES DE BIOPROSPECÇÃO 
Para iniciar o desenvolvimento de um modelo institucional que torne as 

atividades de bioprospecção vantajosas e atraentes para possíveis investimentos, o 
primeiro passo é buscar desenvolver arranjos institucionais que possam minimizar os 
custos de transação. Para Williamson (1993), uma transação não acontece somente 
quando um bem é trocado por um valor monetário, mas toda vez que um produto é 
transferido através de uma interface tecnologicamente separável. Dentro deste contexto, 
os casos atuais de acordos de bioprospecção que envolvem ou não a utilização de 
conhecimento tradicional associados à biodiversidade mostram que há elevados custos 



3172    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 

4 
 

de transação em todo o processo, como vários custos ex post, não só de manutenção dos 
contratos, e também vários custos ex ante relacionados às negociações de acesso aos 
recursos da biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados a esta. 

 
Os custos de transação ex ante, mais relatados nos diversos acordos de 

bioprospecção já realizados ou em andamentos, são: i) os custos relativos a tempo de 
espera para se obter uma autorização de acesso e de remessa de um material, que é 
longo, no Brasil, demora, no mínimo, seis meses e leva, em muitos casos, mais de dois 
anos; ii) custos relativos à interpretação da lei por falta de clareza sobre a definição de 
alguns termos, como, por exemplo, “desenvolvimento tecnológico”;  iii) entraves 
quando se trata do uso de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, pois há 
dificuldades para elaboração dos contratos referentes à partilha de benefícios; iv) 
dificuldades para elaboração de contratos sobre direitos de propriedade quando do uso 
da biodiversidade e do conhecimento tradicional; vi) coleta e processamento das 
informações; viii) dificuldade de elaboração dos contratos; ix) dificuldades sobre 
definição de partilha, que parte cabe a cada ator, pois vai sendo agregado valor ao bem 
em cada fase do processo; xi) dificuldade de garantias do cumprimento dos contratos 
devido à incompletude destes, entre outros.  (PEREIRA, 2013). 

 
Nas atividades de bioprospeção que já se encerrarão, há apresentação de vários 

custos de transação ex post, tais como: i) renegociação, que será possível se, ao final do 
processo, um novo produto for desenvolvido e aceito pelo mercado; ii) renegociação, 
quando houver uma frequência de contratos diversos com muitos atores diferentes, o 
que diminui o risco de quebra de contrato, para manter a credibilidade diante dos 
demais iii) monitoramento das informações e das tecnologias utilizadas, para que 
possam ser transferidas, assim, cumprindo os princípios da CDB; iv) monitoramento 
dos royalties resultantes da partilha de beneficios; v) monitoramento para evitar práticas 
oportunistas por alguma das partes; vi) adaptação a novas situações como: a) às novas 
formas de regulação; b) a novos interesses que possam surgir com o uso do 
conhecimento já acordado ou do recurso da biodiversidade – ex: a produção de um novo 
produto não determinado no contrato;  c) à falta do insumo que foi usado para 
desenvolver o produto e que não é possível de ser sintetizado, entre outros (PEREIRA, 
2013). 

 
Portanto, quanto maior forem os custos de transação dos insumos básicos, maior 

será a inclinação de as empresas integrarem sua produção; e quanto menor forem os 
custos de transação, maior será o estímulo para as empresas obterem produtos 
intermediários através do mercado. Os custos de transação estabelecem as 
possibilidades de substituição na margem, viabilizando a criação dos mercados a partir 
da firma ou da criação da firma a partir do mercado (COASE, 1937). Desta maneira, 
quanto maiores forem os custos de transação para uma firma em acessar e utilizar (in 
loco) um insumo da biodiversidade ou um conhecimento tradicional,  maior será a 
opção da firma em buscar informações na farmacopeia ou plantas já descritas em 
publicações, desta maneira reduzindo os custos de transação,  relacionados às 
burocracias criadas para o acesso e o uso. 

 
Para Williamson (1985), os custos de transação derivam de dois pressupostos: a) 

referente ao conceito de racionalidade restrita; b) e o conceito de oportunismo. O 
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primeiro está relacionado à competência cognitiva dos agentes, fundamentando-se que 
os atores econômicos buscam ser racionais, mas possuem limitações, tanto de um 
ambiente econômico complexo, quanto pela incerteza imposta pela impossibilidade de 
prever o futuro. Portanto, é impossível saber todas as possíveis alternativas de escolha e 
dos resultados ex ante das decisões. Já o segundo, referente ao oportunismo, é a busca 
por atender aos próprios interesses, associada à intenção de agir com má fé de maneira a 
manipular ou distorcer informações para confundir a outra parte da transação. Existindo, 
ainda, outras formas de oportunismo, como fraude ou roubos, além de trapaça ou de 
quebra de promessas. Para evitar este processo, há a necessidade de criar uma forma de 
contratos mais eficientes. 

 
Nesse sentido, os custos de transações são variáveis, dependem da magnitude 

das transações, podendo ser menores ou maiores, dependendo de cada caso. Para 
Williamson (1985), nas transações, identificam-se três dimensões principais, que, em 
conjunto, permitem inferir os custos de transação: a) incerteza; b) especificidades dos 
ativos; e c) freqüência. 

  
1.1.1.1 INCERTEZAS, ESPECIFICIDADES DOS ATIVOS E FREQUENCIA 

DOS CONTRATOS NAS PRÁTICAS DE BIOPROSPECÇÃO 
 
Há dois tipos de incerteza: a primária e a comportamental. A primeira ocorre 

quando os acontecimentos não podem ser antecipados; já a segunda decorre do 
comportamento dos agentes envolvidos na transação que pode ser oportunista 
(WILLIAMSON, 1985). A incerteza está baseada na racionalidade limitada, a qual 
impede os agentes de antecipar os desdobramentos futuros dos acontecimentos, 
portanto, nestes casos sempre haverá necessidade de renegociações. 
 

Os acordos de bioprospecção são atividades nas quais há ausência de previsão 
dos resultados. Como há especificidade do ativo – recurso biológico, há incertezas que 
envolvem o valor de uso, as formas de acesso, a falta de previsibilidade de atendimento 
a demandas futuras, entre outras. Segundo Dedeurwaerdere (2005), nas atividades de 
bioprospecção, o valor dos recursos biológicos é criado progressivamente através das 
diferentes etapas do processo de desenvolvimento: a) a extração do próprio recurso; b) o 
desenvolvimento do produto através do rastreio no laboratório; c) os novos 
conhecimentos científicos em todas as fases do processo.  

 
Há incertezas também porque os próprios recursos genéticos estão em evolução. 

Devido a isso não se sabe quais as propriedades que serão úteis num futuro próximo. 
Por esse motivo, também há dificuldade de valorar estes recursos. Outro ponto 
importante é que não há informações disponíveis e completas sobre o conhecimento dos 
recursos naturais, o que cria uma dificuldade enorme quanto à construção de contratos 
que possam ser cumpridos.  

 
Outro ativo das atividades de bioprospeção, os conhecimentos tradicionais 

associados a biodiversidade, que venham a ser utilizados nestas práticas, como atalho 
para pesquisa, podem sim serem considerados ativos específicos. Vale lembrar que há 
conhecimentos sobre propriedades, misturas, aplicações para saúde, manutenção 
sustentável dos recursos do meio ambiente, entre muitos outros fins, dos recursos 
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naturais, que somente uma ou algumas comunidades que vivem em contato direto com 
estes, possuem. 

 
Farina et. al. (1997) descrevem que ativos especificos são aqueles que não são 

reempregáveis a não ser com perdas de valor. Deste modo, os “bens” ambientais, como 
é o caso do recursos genéticos e biológicos que são a base para as práticas de 
bioprospecção, podem ser enquadrados como este tipo de ativo. Podemos citar como 
exemplo a retirada de uma amostra de uma planta ou de um microorganismo para o 
desenvolvimento de um fármaco, se esta amostra não for utilizada para este fim, os 
custos de transação incorridos no processo serão irrecuperáveis, pois o retorno está 
associado à continuidade da transação. 

 
Outro atributo, citado por Williamson, que pode interfirir nos custos de 

transação de um acordo, é a frequência. Farina et. al. (1997, p. 87) descrevem que 
“frequência é a repetição de uma mesma espécie de transação e é um dos elementos 
relevantes para a escolha da estrutura da governança adequada a essa transação”. Para 
os autores, a frequência dos acordos melhora a dinâmica entre os agentes, deste modo, 
diminui os custos de transação relacionados à estrutura montada para dar apoio ao 
processo.  
 

Assim, fica clara a origem e a natureza dos custos de transações, pois a 
racionalidade dos agentes é limitada, não podendo avaliar com exatidão os 
comportamentos oportunistas e nem prever as conseqüências dos comportamentos por 
parte dos outros atores envolvidos na transação. Havendo a necessidade de criarem-se 
mecanismos que possam minimizar essas incertezas, colocando alguma ordem ao 
processo de adaptação às circunstâncias não previsíveis. 

 
Neste contexto, os retornos de longo prazo são relativamente penalizados por 

distorções no perfil dos investimentos, por problemas de definição de direito de 
propriedade. Os investimentos em bioprospecção são feitos, na sua maioria, em várias 
etapas de pesquisas (coleta do insumo, testes laboratoriais,  testes pré-clínicos e clínicos, 
entre outros), todas estas fases são distintas e podem ser elaboradas por instituições 
distintas ou por uma só instituição. Portanto, o retorno a elas associado depende da 
manutenção dos direitos de propriedade, pois qualquer indefinição acarreta o aumento 
das incertezas e dos custos para manutenção dos contratos.  Mas, existe a possibilidade 
de retorno do investimento também em cada uma destas fases. Por exemplo, uma 
empresa que faz screening de uma molécula pode vender a sua descoberta ou fazer 
parceria com uma empresa do setor interessada em desenvolver o produto. 

 
1.1.2 CONTRATOS DE BIOPROSPECÇÃO  
 

Para Williamson (1985), há três formas reconhecidas de direito dos contratos 
baseado nos estudos de Ian Macneil, os quais são categorizados em clássico, 
neoclássico e relacional, para o autor qualquer sistema de direito dos contratos tem 
como finalidade facilitar a troca. 

 
O contrato clássico está ligado à ideia de mercado de competição perfeita da 

teoria neoclássica da economia, envolvendo transações isoladas e descontinuadas. Já os 
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contratos neoclássicos são caracterizados por transações que manifestam o desejo de 
continuidade entre as partes, geralmente são contratos de longo prazo, executados com 
condições de segurança, nas quais a previsibilidade de todas as variáveis e as demandas 
presentes e futuras é difícil de ser mensurada, se não for impossível, devido aos custos, 
assim, adaptações são necessárias à medida que vão surgindo, através negociação entre 
as partes.  

 
Com a evolução das estruturas organizacionais, as transações foram se tornando 

mais complexas e de longo prazo. Neste contexto, surgem os contratos relacionais, nos 
quais são consideradas as relações por inteiro, como foi desenvolvida (o passado, o 
presente e o futuro das relações entre as partes têm importância), podendo ou não incluir 
um acordo inicial e, caso isso aconteça, poderá ou não propiciar um grande resultado. 

 
Dentre as modalidades de contratos existentes para a utilização de recursos 

genéticos, podem ser feitos contratos trilaterais, bilaterais ou unificados, depende das 
característica do investimento. Porém, para montagem de contratos de bioprospecção, 
não há muita novidade, são utilizados frequentemente todas as espécies de contratos 
existentes, como : i) contratos comerciais entre duas ou mais partes se comprometendo a 
trocar dinheiro ou amostras; ii) licenças à propriedade intelectual nos diversos aspectos 
(patentes, segredos comerciais, marcas, propriedade industrial etc.); iii) licenças 
ambientais, que estão na lógica da CDB; iv) contratos de locação imobiliária. No 
entanto, além dos tipos de contratos existentes para recursos genéticos, há diferenças 
evidentes entre contrato de acesso e contrato de pesquisa, além das distinções. Há três 
formas de contratos sobre recursos genéticos: o contrato de prospecção in situ, o 
contrato de transferência de um material já coletado e o contrato de pesquisa 
(ANDRADE, 2006). 
 

Os contratos de bioprospecção são relações de incerteza para os investidores, 
devido à probabilidade de quebra de contrato ou pelo risco de saída de algum dos 
agentes ser elevado. São atividades de longo prazo, com um calendário de atividades 
extenso, nos quais há também incertezas relacionadas aos valores que os recursos 
genéticos ou bioquímicos da biodiversidade utilizada terão no final do processo.  

 
Deve ser evidenciado que, além das dificuldades de elaboração de contratos de 

bioprospecção em virtude da assimetria das informações e dos riscos intertemporais, há 
atualmente os conflitos entre interesses concorrentes, que são confrontados nos 
contratos como: a) conservação da natureza versus exploração comercial; b) proteção 
dos conhecimentos tradicionais versus utilização pública desse conhecimento para fins 
de pesquisa. Esses motivos têm levado muitos autores à proposta da criação de 
instituições que sejam capazes de apoiar a elaboração de contratos mais eficazes e 
legítimos (PEREIRA, 2013). 

 
Assim sendo, para diminuir as incertezas relacionadas com os contratos de longo 

prazo, como são os contratos de bioprospecção, deve haver instituições eficientes, 
capazes de disseminar as informações e de apoiar na elaboração dos contratos. 
Essencialmente, estas instituições deverão ser capazes de construir contratos que sejam 
mutáveis e passíveis de renegociação a cada fase do projeto, desta maneira, reduzem-se 
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os custos de transação e atenuam-se as incertezas e os riscos de oportunismo pelos 
agentes envolvidos.  
 
 1.1.3. ESTRUTURAS DE GOVERNÇA 

 
Williamson (1985) descreve como estrutura de governança o quadro 

institucional no qual uma transação é completamente decidida. Para o autor, há três 
estruturas de governança e de coordenação das transações, as estruturas de governança 
de mercado, a hierárquica e a híbrida.  

 
Especificamente a Economia dos Custos de Transação busca distinguir como as 

diferentes estruturas de governança lidam de formas analógas com os custos de 
transação, implicando níveis distintos de eficiência, tendo como incumbência principal a 
redução dos custos de transação.  

 
Para Zylbersztajn (1995, p. 24), as formas de governança têm como principal 

indutor a especificidade dos ativos: 
 

A especificidade dos ativos representa o mais importante indutor da forma de 
governança, uma vez que ativos mais específicos estão associados a formas 
de dependência bilateral que irá implicar na estruturação de formas 
organizacionais apropriadas. Novamente, a existência de ativos específicos 
importa na medida que está associada ao pressuposto de ação oportunística 
dos atores, que podem lançar mão da relação de dependência para obter 
quase-rendas apropriáveis. 

 
No entanto, há muitos outros fatores que interferem na configuração de uma 

estrutura de governança eficiente, tais como a regulamentação sobre direitos de 
propriedade, as questões culturais, os costumes relacionados à tomada de decisão, 
aspectos da tradição legal, entre outros. Portanto, não há estruturas de governança 
superiores à outra, para ser eficiente há a necessidade de adequar as formas de 
governança aos atributos das transações. 

 
As alternativas de governança apresentadas por Williamson (1985) foram as 

estruturas de mercado, a hierárquica e a híbrida. Nas estruturas de governança de 
mercado, os incentivos são mais fortes e os ajustes se dão via preços há pouco controle 
administrativo e nos contratos não tem oportunistas, pois não há dependência entre os 
agentes e não existe especificidade dos ativos. Já na estrutura de governança 
hierárquica, os incentivos são fracos e existe forte impacto das falhas de mercado, o que 
pode prejudicar o cumprimento dos contratos que ficam sujeitos a ações oportunistas, 
geralmente, são formas de governança que ocorrem quando há internalização total das 
atividades em uma única organização. Outra forma de estrutura de governança é a 
híbrida, sendo formas intermediárias às estruturas de mercado e hierárquicas, os 
incentivos são médios, pois há falhas de mercado que impossibilitam ajustes autônomos 
via preço, sendo necessária a coordenação dos indivíduos dentro de um sistema de 
incentivos e de contratos que possam reprimir comportamentos oportunistas e reduzir os 
custos de transação, devido à assimetria de informações. 
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1.1.3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA PARA BIOPROSPECÇÃO 
 

A bioprospecção apresenta problemas de governança que não são novos. O ideal 
seria ter mais evidências empíricas sobre as formas de gestão das atividades de 
bioprospecção e as suas situações contratuais complexas que envolvem altos riscos 
intertemporais (POLSKI, 2005).  

 
Portanto, quando analisamos as formas de estrutura de governança passíveis de 

se adequarem às atividades de bioprospecção, observa-se que a estrutura de governança 
de mercado não é a melhor solução, pois este tipo de governança funciona bem quando 
os incentivos individuais são elevados e as modalidades de resoluções de conflitos 
existem, no entanto, ambas as condições são falhas para a bioprospecção, na qual os 
incentivos financeiros são insuficientes, pois os royalties previstos em contratos são 
limitados e há baixo retorno financeiro. Neste tipo de estrutura de governança, os 
contratos são geralmente bilaterais, deste modo, depende de um regime jurídico bem 
definido, uma condição que não se reuniu em bioprospecção (DEDEURWAERDERE, 
2005). 

 
Já a estrutura de governança hierárquica não é suficiente para atender às 

necessidades das transações nos acordos de bioprospecção, pois nesta modalidade de 
governança os incentivos são fracos, o que pode gerar ações oportunistas por parte de 
algum agente envolvido, atrapalhando, desta forma, o andamento do processo e levando 
à quebra de contratos, elevando desta maneira os custos de transação. Outro ponto é que 
neste tipo de estrutura de governança há a internalização total das atividades em uma 
única organização, o que também não é possível nos acordos de bioprospecção, os quais 
na sua maioria são multidisciplinares. 

 
No cenário atual da bioprospecção, no qual os contratos são caracterizados pela 

incompletude e por previsões imperfeitas das propriedades dos resultados da atividade 
ex post, assim como a racionalidade limitada que impede os agentes de ter clareza sobre 
os acontecimentos futuros, o que traz dificuldade para elaborar contratos que 
determinem ex ante as partilhas de benefícios de forma justa e os direitos de 
propriedade de cada agente. Portanto, os agentes devem buscar estruturas de governança 
que possam garantir a condução da transação, de forma a viabilizar o menor custo de 
transação possível. 

 
Dentre as estruturas de governança apresentadas por Williamson, a forma 

híbrida é a mais adequada para as atividades de bioprospecção, pois esta alternativa de 
governança é a mais adequada para facilitar a articulação entre os agentes envolvidos 
em tais atividades, devido a essas possuírem como característica a dificuldade de serem 
mensuradas todas as informações relevantes ao processo, cabendo maior função ao 
arranjo institucional em tornar viáveis as transações referentes a bens com excesso de 
especificidade, como é o caso dos recursos da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais associados a essa. Neste tipo de acordo, o monitoramento dos contratos, que 
são geralmente de longo prazo, é extremamente importante para diminuir as incertezas e 
fazer as adequações aos contratos sempre que necessário, para viabilizar a eficiência 
destes acordos. 
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2. ESTUDOS DE CASOS: INTERNACIONAIS E DO BRASIL DE ACORDOS 
DE BIOPROSPECÇÃO 

 
Para definição de um quadro institucional para bioprospecção, há a necessidade 

de entender quais são os desafios e os potenciais impactos destas práticas para os 
agentes envolvidos e para os países, bem como, analisar e elucidar os sucessos e 
fracassos de práticas de bioprospecção em andamento e paralisadas. Deste modo, 
identificar em quais aspectos os casos apresentados possuem desafios semelhantes, 
independente do país onde este foi realizado, e quais são as discrepâncias entre estes 
casos, analisando os efeitos para cada país devido ao foco em prioridades diferentes, 
proporciona elementos essenciais para a aprendizagem. 

 
2.1 ESTUDOS DE CASOS INTERNACIONAIS 

2.1.1 ESTUDO DE CASO: TAXOL – EUA 
 

O National Cancer Institute (NCI) é parte do National Institute of Health (NIH) 
dos EUA, e dentre as 11 agências que compõem o NIH, o NCI é responsável por 
coordenar o Programa de Câncer Nacional Americano, dirigir e apoiar pesquisas sobre o 
tema. Em 1958, o NCI, em uma parceria informal com o United States Department of 
Agriculture (USDA)  – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, iniciou um 
programa de pesquisa que analisou cerca de 12.000 a 13.000 espécies de plantas e 
114.000 extratos foram testados para ação antitumoral (CRAGG et. al, 1996).  

 
Em 1962, foram colhidas amostras da árvore Pacific Yew (Taxus brevifolia), na 

Floresta Nacional de Gifford Pinchot, no estado de Washington, planta utilizada para 
inúmeros tratamentos, como bronquite, dores de cabeça, de estômago e problemas 
pulmonares, por comunidades indígenas das Florestas do Noroeste do Pacífico 
(FRISVOLD & DAY-RUBENSTEIN, 2008). 

 
 No entanto, as triagens iniciais das amostras de Pacific yew não apresentaram 

destaque especial.  Contudo, à medida que as pesquisas foram avançando, os extratos 
começaram a apresentar propriedades biológicas que matavam células tumorais em 
quadros iniciais. Mas, apesar da euforia inicial, a sua divulgação foi atrasada, pois havia 
dificuldades para provar a sua estrutura molecular. Em 1967, o composto (uma 
concatenação de álcool e taxus) recebeu o nome de Taxol.  Em 1971, o pesquisador 
Wall e colaboradores publicaram a descrição do isolamento do componente bioativo de 
Taxus brevifolia e das suas propriedades antitumorais e antileucêmicas. Assim, a 
molécula é colocada em domínio público, o que aparentemente estaria impedida a sua 
patente (FRISVOLD & DAY-RUBENSTEIN, 2008; WALJI & MACMILLAN, 2007).  

 
No entanto, apesar das potencialidades apresentada pelo Taxol, muitos 

obstáculos ocorreram no decorrer do processo. Houve um problema para utilizar o 
Taxol de forma intravenosa em tratamentos quimioterápicos, pois era praticamente 
insolúvel em água, o que levou vários pesquisadores a tentar uma solução para este 
problema. Então, descobriu-se que o Taxol poderia ser dissolvido em um composto 
derivado de óleo de rícino, Cremophor EL. Porém, muitos pontos ainda deixavam em 
dúvida a viabilidade de continuar as pesquisas, por um lado, o Taxol apresentava ação 
contra diversos tipos de câncer, por outro, necessitava de uma análise mais elaborada 
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para confirmar todo o seu potencial. Apesar da atenção favorável para o Taxol, e a 
combinação de Taxol-Cremophor EL ter se mostrado eficaz em quadros de tumores,  
estudos de toxicologia concluídos, em 1982, demonstraram que poderiam existir 
significativos efeitos colaterais no uso da combinação (FRISVOLD & DAY-
RUBENSTEIN, 2008). 

 
Segundo os mesmos autores, em 1981, o NCI encerrou a sua parceria com 

USDA. A parceria, que foi de 1960 a 1981, analisou mais 130.000 extratos de plantas e 
animais, inicialmente muitos pareciam promissores, mas apenas o Taxol evoluiu para a 
fase de testes em seres humanos, e isso só ocorreu duas décadas após a sua triagem 
inicial. Mas a NCI não desistiu da pesquisa e, em 1983, solicitou ao FDA – Food and 
Drug Administration – um pedido de pesquisa de uma nova droga de Taxol. 

 
A Fase I de testes clínicos começou em 1984, mas alguns pacientes 

apresentaram reações adversas ao medicamento, algumas graves, como choque 
anafilático e duas mortes, fato que desestimulou os pesquisadores e levou esses a 
pensaram em abandonar o Taxol, mas observou-se que, quando as doses fossem 
menores ou houvesse pré-medicação, os riscos eram excluídos. A Fase II de testes 
clínicos, iniciada em 1985, para o tratamento de câncer do ovário, melanoma e câncer 
renal, teve o Taxol aprovado para estes tipos de câncer, embora apresentasse maior 
eficiência contra o câncer de ovário, no entanto, a continuidade dos testes clínicos 
estava ameaçada pela oferta limitada do produto. 

 
Em 1989, Robert Holton, pesquisador na Florida State University, conseguiu a 

síntese do Taxusin (com a mesma estrutura atômica central do Taxol), e o método de 
produção do Taxol foi patenteado pela universidade. Apesar de a molécula de taxol estar 
em domínio público, os processos para a produção de taxol poderiam ser patenteados. 
(MARINHO et. al., 2008; FRISVOLD & DAY-RUBENSTEIN, 2008). 

 
Para desenvolver o Taxol, o NCI já tinha investido US$ 25 milhões, e 

finalmente, após 30 anos de pesquisa, o NCI tinha um produto comercializável, mas por 
essa ser uma instituição de pesquisa, não tinha expertise para cumprir todas as 
exigências do FDA. Para tanto, o governo buscou uma empresa farmacêutica para 
transformá-lo em um medicamento comercializável. Assim, através de uma ação direta 
do governo, o uso do mecanismo chamado CRADA (Cooperative Research and 
Development Agreement), o NCI poderia ceder aos direitos comerciais do Taxol para 
qualquer empresa que escolhesse (MARINHO et. al., 2008). 

 
Para tanto, foi aberta uma espécie de licitação, na qual a empresa que 

apresentasse maior expertise para produzir o produto ganharia. A empresa escolhida foi 
a Bristol-Myers Squibb, por já produzir drogas para câncer, e por ter, entre seus 
colaboradores, pesquisadores que já tinham trabalhado com o projeto taxol no NIH.  
Após esta primeira patente para o produto comercializável, vários derivados do Taxol 
foram patenteados. Além da assinatura de novos contratos para licenciamento destes 
derivados, à medida que os antigos contratos foram vencendo, houve renegociação para 
atender às necessidades de cada parte.  
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A história do desenvolvimento do Taxol é, sem dúvidas, um caso de sucesso das 
atividades de bioprospecção. Contudo, deixa claro que são atividades de longo prazo e 
que necessitam de muitos investimentos e de tecnologias específicas para que possam 
chegar ao objetivo almejado, pois envolvem muitos riscos e incertezas, desde a 
descoberta das possibilidades de uso da molécula até o produto comercializado.  

 
 No caso do Taxol, a presença do bioprospector - o governo nacional foi 
fundamental, fomentando a pesquisa desde o início e buscando ferramentas que 
tornavam os entraves mais brandos. Dentre os mecanismos criados pelo governo para 
facilitar a interação entre os agentes, está a criação da CRADA (Cooperative Research 
and Development Agremeement), e a aprovação de leis que incentivam o uso e a 
comercialização de tecnologias desenvolvidas com financiamento federal por 
instituições privadas, e também cooperação em acordos P&D.  
 
2.1 ESTUDO DE CASO: DO BRASIL DE BIOPROSPECÇÃO 

2.2.1 ESTUDO DE CASO: ACORDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO – UNIFESP E ETNIA KRAHÔ 

 
A Universidade Federal de São Paulo – Unifesp é uma instituição de ensino 

superior pública, fundada em 1933, localizada no estado de São de Paulo, com diversos 
campi na cidade de São Paulo e no interior do estado. Já a etnia Krahô é conhecida por 
seus saberes sobre plantas medicinais, métodos de cura e isolamento em relação ao 
tratamento médico oficial (RODIRGUES & CARLINI, 2003).  

 
Este acordo de bioprospecção, com uso dos conhecimentos tradicionais 

associados, entre a Unifesp e os índios Krahôs, foi conduzido com os Krahôs, que 
habitam as proximidades do rio Tocantins, estado do Tocantins, onde moram cerca de 
1.700 Krahôs, com aproximadamente 58 wajacas (xamãs), distribuídos em 16 aldeias 
(RODIRGUES & CARLINI, 2003). 

 
Para as escolhas das populações que fariam parte da pesquisa, foram usados 

critérios, tais como: povos que vivessem em biomas, como o cerrado e ou Pantanal, por 
serem pouco estudados em relação a outros; áreas ocupadas por quilombolas ou índios, 
populações estas que aparentam dispor de um conhecimento maior em relação ao uso de 
plantas que alteram o comportamento; grupos humanos que tivessem a prática com o 
uso de plantas medicinais; “especialistas em prática de cura” (pajés, xamãs, curadores, 
rezadores, benzedores, entre outros) no grupo escolhido; o grupo deveria estar isolado 
geograficamente em relação às redes públicas de saúde ou de qualquer tipo de 
atendimento médico convencional.  

 
Assim, nesta primeira fase, foram identificadas diversas espécies vegetais, 

utilizadas para vários preparos de receitas e com muitas opções de uso, que pareciam ter 
relação com o sistema nervoso central (SNC), tanto pelos índios Krahô, quanto pelos 
quilombolas da Sesmaria Mata-Cavalos. Na Tabela 1, são apresentados os números de 
plantas, receitas e usos levantados na pesquisa de campo da doutoranda Eliana 
Rodrigues. 
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Tabela 1. Número de plantas, receitas e usos terapêuticos indicados junto aos 
índios Krahô e quilombolas de Sesmaria Mata-Cavalos. 

Tratamento do Sistema Nervoso Central 
  

Índios Krahô 
 

Quilombolas 
 

Total 
 

Plantas 138 31 169 

Receitas  292 53 345 

Usos 51 17 68 
Fonte: Rodrigues & Carlini (2003). 
 

Porém, apesar do relevante número de informações levantadas durante a 
pesquisa de campo, houve a necessidade de selecionar um grupo menor para a 
continuidade da pesquisa, devido à falta de recursos econômicos e de tempo. Assim, das 
16 aldeias da etnia Krahô, identificadas com ajuda de antropólogos, somente 3 aldeias 
continuaram a ser pesquisadas. Também foi paralisada naquele momento a pesquisa 
com os quilombolas. Nas três aldeias Krahô, a pesquisa durou três anos e, com o auxílio 
de 7 wajacas, foram coletadas 400 plantas e 548 formas de preparo de remédios, para 
139 indicações terapêuticas distintas (RODRIGUES JUNIOR, 2010).  

 
Devido ao levantamento significativo pela pesquisadora feito junto aos Krahô, a 

Unifesp decidiu dar continuidade ao projeto, transformando-o em um projeto de 
pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, advindas dos recursos da biodiversidade 
do Brasil e dos saberes das comunidades indígenas. Contudo, foram necessários 3 anos 
para a obtenção de diversas autorizações. Na Unifesp, para realização de pesquisa de 
campo junto à comunidade indígena Krahô, foram necessárias duas autorizações, uma 
emitida pela Comissão de Pós-Graduação em Psicobiologia e outra do Comitê de Ética 
em Pesquisa da universidade. Para acessar as terras indígenas, solicitou autorizações da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, e da Comissão de Ética em Pesquisa do Ministério da 
Saúde – CONEP (RODRIGUES JUNIOR 2010; IZIQUE, 2002). 
 

Para a continuidade da segunda fase do projeto, já escolhida a comunidade e já 
solicitadas as autorizações aos órgãos competentes, a busca do apoio financeiro foi na 
FAPESP – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. A pesquisa 
receberia financiamento de 50% da FAPESP e 50% dos laboratórios totalmente 
nacionais, utilizando a infra-instrutora da Unifesp (UNIFESP, 2002).  Para buscar uma 
representatividade para a etnia Krahô, a pesquisadora teve o cuidado de entrar em 
contato com a maioria das aldeias para obter consentimento prévio de todos os 
integrantes da etnia, fez reuniões com quase todas as lideranças Krahô. Para tanto, 
foram consultadas 6 ONGs, sendo escolhida em assembleia a Vyty-Cati, por abranger 
mais de uma etnia.  

 
Assim, em 2001, foi assinado o protocolo de intenções entre a UNIFESP e a 

associação Vyty-Cati, garantindo, além do acesso ao material,  a participação dos índios 
na distribuição de royalties decorrentes de um eventual depósito de patente para todas 
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as aldeias Krahô, ainda que nem todas fossem associadas da Vyty-Cati.  Dentro deste 
contexto, o protocolo de intenções foi escrito com a participação ativa das aldeias 
detentoras dos recursos biológicos e dos conhecimentos, todas as cláusulas foram 
negociadas, sem nenhuma imposição de cima para baixo (RODRIGUES JUNIOR, 
2010). 

 
Apesar da tentativa de elaboração de um protocolo de intenções que abrangesse 

todos os interesses das partes envolvidas, uma questão política dentro da própria etnia 
gerou os primeiros entraves para a execução da segunda fase do projeto. Relata Izique 
(2002) que a Associação Kapey (União das Aldeias Krahô), em fevereiro de 2002, 
sentindo-se excluída do processo de negociação com o conhecimento tradicional, e 
contestou  a representatividade da Vyty-Cati, cobrando da UNIFESP uma indenização 
no valor de R$ 5 milhões a título de danos morais e uma taxa de bioprospecção no valor 
de R$ 20 milhões para retomar a discussão sobre a continuidade da pesquisa.  

 
Vale ressaltar que os índios também queriam o apoio da universidade para 

praticarem a medicina Krahô para pessoas brancas, mas não havia a possibilidade desse 
apoio pela universidade. Então, foi elaborado um contrato de repartição de benefícios, 
de previsão de royalties e, inclusive, de participação da etnia, como titular de eventuais 
patentes, tendo sugestões da chefia do gabinete da Presidência da República e auxílio do 
Ministério da Justiça. Mas surgiu um problema: como colocar os seis titulares que 
representam a etnia numa patente? Apesar de o projeto de pesquisa ter respeitado as 
legislações sobre o tema e a repartição de benefícios, o resultado foi que a pesquisa teve 
de ser paralisada por completo, justamente na fase de pesquisas das plantas 
selecionadas, que teriam maior chance de se tornarem um medicamento ou outro 
produto patenteável (ASSIMAKOPOULOS & RODRIGUES, 2005) 
 

De acordo com Rodrigues Junior (2010, p. 300/301): 
 

À época da assinatura do Protocolo de Intenções e do Termo de 
Consentimento, a Medida Provisória que disciplina o acesso a recursos da 
biodiversidade e CTAs vinha sendo reeditada mensalmente, mas o CGEN 
ainda não existia de fato. Nesse contexto de insegurança jurídica, entre o final 
de 2001 e fevereiro de 2002, a UNIFESP tomou a iniciativa de organizar 
reuniões, que contaram com a participação de representantes da Associação 
Vytt-Cati, antropólogos, membros do Ministério Público Federal. O objeto 
das reuniões era confirmar a legitimidade da Associação da Vyti-Cati para 
representar as aldeias Krahô provedoras de CTAs e recursos genéticos, em 
acordos disciplinando seu uso. A despeito da vontade das aldeias provedoras, 
plasmada no Protocolo de Intenções de fevereiro de 2001, os participantes da 
reunião consideraram que a referida associação não estava legitimada para 
representar a etnia Krahô em atos jurídicos, e que o melhor a fazer, naquele 
momento, seria aguardar a criação do CGEN para esclarecer a questão. Por 
conseguinte, a UNIFESP suspendeu o início do projeto até que se chegasse a 
um novo consenso sobre a identidade da autoridade legitimada para 
representar a etnia Krahô como um todo. 

 
 Portanto, assim que o CGEN iniciou  as suas atividades, em 2002, dois anos 
após ter sido criado na Medida Provisória, a Unifesp submeteu os dois projetos – o de 
doutorado e a continuação, para ser apreciado pelo órgão, apesar de o doutorado ter 
ocorrido antes da primeira edição da Medida Provisória (Rodrigues et al., 2005). Para 
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continuidade do projeto, o CGEN somente esclareceu que, para a Unifesp regularizar a 
condução das atividades, deveria apresentar duas solicitações de autorização, sendo uma 
para o acesso e remessa de recursos do patrimônio genético e outra para o acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados. As petições deveriam ser instruídos com o 
termo de consentimento prévio, livre e informado dos Krahôs e cópia do contrato de 
acesso e de repartição de benefícios (RODRIGUES JUNIOR, 2010). 

 
Os pesquisadores foram também em busca de uma associação que representasse 

a totalidade da etnia Krahô. Todos, então, indicaram a Associação Kapéy, após várias 
reuniões e uma CPI da Pirataria, na qual o Ministério Público concluiu que a UNIFESP 
não era biopirata. Foi elaborado pela UNIFESP e pelo Ministério Público Federal um 
termo de anuência prévia, que foi assinado por todos os líderes presentes (Kapéy, 
Ministério Público, FUNAI e UNIFESP), para a primeira fase, com o intuito de 
autorizar a segunda fase - pesquisa efetiva de uso de plantas como medicamento. 

 
Mas vale ressaltar a observação de Rodrigues Junior (2010, p.305): 

 
Os conhecimentos tradicionais acessados pela UNIFESP, durante a pesquisa 
em campo, geralmente, integram o patrimônio intelectual individual dos 
xamãs pesquisados, porquanto estes conhecimentos lhes são transmitidos por 
seus guias espirituais ou decorrem de pesquisas individualmente conduzidas. 
Por isso, apenas em casos raros, os xamãs pesquisados compartilham um 
mesmo conhecimento medicinal a respeito de uma mesma planta.  

 
A maior dificuldade em projetos deste tipo, que fazem uso do conhecimento 

tradicional indígena, é reconhecer que tem legitimidade para falar em nome de um 
povo, pois há sempre a sensação que existe espaço para alguém se sentir excluído. Nas 
sociedades indígenas amazônicas, cada aldeia possui um sistema político único e 
centralizado. Portanto, somente houve a necessidade de criar uma representatividade 
unificada dos povos indígenas ou de etnias, na atualidade, devido às mudanças 
ocorridas nos últimos tempos. 

 
Certamente, em virtude das dificuldades jurídicas (falta de definições e de 

procedimentos) e por questões políticas (dificuldade de identificar e de negociar com 
representantes da etnia), o projeto ficou sem definição por muito tempo, causando o 
desinteresse dos laboratórios e o corte do financiamento da FAPESP. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS ACORDOS DE BIOPROSPECÇÃO BASEADA NA NOVA 

ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI) 
  
Para que os acordos de bioprospecção se desenvolvam, é necessário que estes 

sejam simultaneamente eficazes e legítimos. Outro ponto importante é analisar as 
proposta dos agentes sobre o desenho institucional, pois as relações contratuais destas 
práticas são de longo prazo e sujeitas a incerteza. Para tanto, neste item foi feita uma 
análise das estruturas de governança presentes nos acordos atuais, identificando as 
falhas existentes nos mesmos. O objetivo desta descrição comparativa com a utilização 
da NEI é contribuir para que futuros acordos sejam melhores tanto na sua eficácia como 
na sua legitimidade.  
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Segundo Williamson (1985), as transações diferem em seus atributos e alinham-
se com as estruturas de coordenação, variando em seus custos e competências. Estas 
estruturas de coordenação permitem antecipar e adaptar os padrões de relacionamentos 
entre os agentes, como também criar mecanismos que forneçam garantias e controle das 
transações. Em função da importância desses mecanismos, podem-se distinguir 
diferentes tipos de estruturas de governança apresentadas no Quadro 1. 
(DEDEURWAERDERE, 2004) 

 
Quadro 1. Atributos que definem a viabilidade as três formas de 

Governança 

 
Fonte: Dedeurwaerdere (2004). 

  
Salienta Williamson (2002), que esses atributos são específicos de cada 

transação, e, portanto, estão relacionados às especificidades dos ativos, bem como às 
incertezas e a freqüência das mesmas.  No entanto, nem sempre todas as condições são 
satisfeitas, para que se consiga alinhar todos os atributos da transação a uma estrutura de 
governança, pois, mesmo quando os incentivos são determinados no início do processo, 
estes podem ser alterados com a evolução do contexto e pode modificar os atributos 
dessa transação. Estas modificações necessitarão de um ambiente institucional evoluído 
para que os direitos de propriedade sejam cumpridos.  

 
Dentro desse contexto, foi feita análise de casos internacionais e casos do Brasil 

selecionados de bioprospecção, usando como base o quadro desenvolvido por 
Dedeurwaerdere sobre os atributos das formas de governança. Com esta análise, 
buscou-se verificar se o sucesso ou insucesso dos acordos de bioprospecção estão 
relacionados com a estrutura de governança na qual estes acordos estão mais alinhados. 
Para tanto, a análise apresentado em um quadro, com casos internacionais e o e casos do 
Brasil (Quadro 2). 
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Analisando o quadro 2, observamos que em acordos internacionais de bioprospecção 
conhecidos como bem sucedidos estão enquadrados na forma de governança híbrida, dentre 
estes os casos da Merck-INBio da Costa Rica e o TRGRI/Kerala da Índia. Portanto, mesmo 
que analisado superficialmente e necessitando um estudo mais aprofundado dos dados dos 
acordos, esta primeira análise destaca-se que para as práticas de bioprospecção a estrutura 
híbrida parece ser a mais adequada.  

 
Em contrapartida, o acordo Shaman Pharmaceuticals/Quichua (Peru), foi o único caso 

entre os analisados, que apresentou a forma de governança próxima com a hierárquica. Neste 
caso, não houve participação de instituições intermediárias no processo, os “ganhos” pelos 
índios foram tão superficiais, que não teve como ser enquadrado como beneficio ou ganho, 
alguns exemplos, a utilização de uma vaca para remuneração, pagamento de médico e dentista 
à comunidade, ampliação da pista de pouso para aviões e a empresa pagou US$ 1,5 mil por 
amostra de material biológico e dos conhecimentos tradicionais. Até o momento nenhum 
produto foi desenvolvido baseado nestes recursos.  

 
O caso ICBG/Maya (México) é bem interessante, na análise foi enquadrado melhor 

nos atributos da estrutura de governança mercado spot. A análise do caso demonstra que 
houve preocupação com partilha de benefícios monetários. O investimento seria de U$S 2,5 
milhões por 5 anos de projeto para detectar plantas medicinais e conhecimento tradicional. 
Também foi elaborado um contrato dentro das normas da lei, para garantir o cumprimento do 
acordo, no entanto, não foi feita negociação com um grupo ou instituição intermediária que 
tivesse representatividade entre os Índios Chiapas, levando ao descontentamento dos mesmos 
por não ter participado das negociações, acarretando a suspensão do acordo. 

 
A estrutura de governança de mercado funciona bem em países, nos quais as regras e 

normas estão voltadas para atender primeiramente questões sociais e nacionais. Um exemplo 
é o caso Yellowstone/Diversa no qual os espécimes transferidos do Parque para a Diversa são 
de propriedade do Governo Federal, no entanto, Segundo Hayashi (2004) o acordo não trata 
de direitos de propriedade intelectual, tendo a empresa liberdade para patentear quaisquer 
inovações baseadas nas amostras retiradas do Parque, assim como pode vender os produtos 
resultantes. No entanto, este tipo de política funciona bem em países com infra-estrutura 
tecnológica, recursos humanos qualificados, e com instituições fortes.  

 
Por outro lado, os países em desenvolvimento não possuem condições de seguir este 

tipo de proposta, pois, suas instituições são fracas, o ideal para os países que não possui um 
aparato para o desenvolvimento isolado das atividades de bioprospecção são as parcerias, que 
possam desenvolver o cooperativismo, intercambiar informações e tecnologias, dar base para 
aprimoramento das políticas públicas. 

Ao analisar os casos de bioprospecção no Brasil, observamos que, nos casos nacionais o 
maior número analisados estão enquadrados na estrutura de governança híbrida. Porém, os 
resultados são diferentes dos acordos internacionais, pois, mesmo com uma forma de governança 
dada como “ideal” para os acordos deste tipo, nos nacionais este tipo de estrutura de governança 
não foi suficiente para garantir que estes pudessem evoluir. 

 
No caso Unifesp/Índios Kharô, o acordo seguiu todas normas vigentes para que o projeto 

pudesse evoluir, como a elaboração de contrato com a participação de uma instituição 
intermediária com boa representatividade com os índios, parceria com laboratórios e instituições 
de pesquisa, e previsão de partilha de benefícios. No entanto, por falta de clareza da 
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regulamentação, muitos entraves foram encontrados, causando a paralisação do projeto por uma 
solicitação do ministério público. Neste caso, a existência de uma regulamentação clara que não 
tenha ambivalências em sua interpretação, reduz riscos e entraves de acordos deste tipo. 

 
No caso da Extracta/Glaxo Wellcome, o acordo assinado em 1999, tinha todas as 

possibilidades para evoluir, no entanto, quando a Glaxo Wellcome fundiu-se com 
SmithKlineBeecham em 2001, a empresa desistiu de produtos naturais e resolveu se dedicar ao 
desenvolvimento de medicamentos baseados em química e genômica. Assim, fica claro a 
imprevisibilidade dos resultados neste tipo de acordo, no entanto, em uma cenário no qual existe 
insegurança jurídica e regulamentações ineficiente, a tendência a ocorrer quebra de contratos 
desse tipo é maior. 

 
O acordo da Natura/Comaru pode ser considerado como de sucesso. No acordo, as partes 

permanecem comprometidas com a dinâmica cooperativa. O sucesso deste contrato está, em 
parte, no fato da Natura já ter relacionamento anterior com as comunidades dos conhecimentos 
tradicionais e buscar respeitar as peculiaridades relativas ao conhecimento e à sazonalidade que 
envolve os insumos da biodiversidade, para fins do acordo. Desta maneira, em um primeiro 
momento, o contrato foi para fornecimento do insumo breu branco. Como o acordo teve êxito, 
em um segundo momento foi feito outro contrato para o fornecimento da castanha-do-pará.  
  
CONCLUSÃO 
 
 O referencial teórico utilizado neste trabalho assinalou que as instituições têm um papel 
preponderante para orientar escolhas eficientes para a criação de mecanismos que possam apoiar 
o desenvolvimento das práticas de bioprospecção. Porém, estas instituições devem representar os 
interesses dos diversos agentes envolvidos em tais práticas, por isso, à medida que as instituições 
indiquem as diretrizes, os governos poderão definir estratégias que atendam à maioria das 
demandas da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de práticas que tragam 
simultaneamente efeitos positivos econômicos, sociais, científicos e tecnológicos e 
ambientalmente sustentáveis. Assim, o framework da bioprospecção, pela análise da NEI, mostra 
que nestas práticas o papel das organizações intermediárias para administrar questões relativas à 
assimetria de informações e à elaboração de contratos é muito importante, pois evita a exclusão 
de agentes do processo, e contribui para a redução de riscos e de incertezas.  

Ao analisar os casos nacionais e internacionais, mostra que nos casos internacionais bem 
sucedidos houve a participação de instituições intermediárias que tinham representatividade 
entre os agentes. Além disso, os benefícios iniciais, apesar de não muito relevantes, trazem um 
aprendizado que poderá ajudar nos acordos futuros. Nos casos nacionais, os acordos, mesmo 
quando na forma híbrida de governança, que busca equilibrar e seguir a todas as regras vigentes, 
não tiveram sucesso, pois o excesso de burocracia entrevou o andamento das atividades. Isso nos 
mostra que o país, pelo excesso de burocracia e de tentativa de proteção, fecha as portas ao 
aprendizado e ao cooperativismo, fazendo com que os investidores interessados em fazer 
bioprospecção busquem outros países ricos em biodiversidade e com mais flexibilidade nas 
negociações. Portanto, uma regulamentação não clara e ineficiente não tem impedido a 
biopirataria, além de prejudicar o país quanto à atração de investimentos nacionais ou 
internacionais para estas práticas.  

Para o desenho da nova regulamentação deve ser feito com o estabelecimento de 
prioridades para que as práticas de bioprospecção se desenvolvam no país, já que existe um 
leque grande de oportunidades, tanto para o desenvolvimento da biotecnologia, quanto para 
novas possibilidades para todos os agentes envolvidos. No entanto, os recursos para isto são 
escassos, daí a importância de se estabelecer prioridades para o país.  Com um cenário bem 
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desenhado, a criação de regras que atendam aos interesses dos atores e às prioridades do país é 
possível. Assim, com uma regulamentação adequada que atenda tais interesses e prioridades e 
com uma instituição gestora para mediar os interesses dos atores e do país, os custos de transação 
inerentes aos acordos de bioprospecção tendem a diminuir, desta maneira, aumentando o 
interesse de investidores que possam desenvolver práticas no país. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a evolução do PAA no estado de São 
Paulo, Brasil, nos anos de 2011 a 2014. O estudo foi feito com utilização de dados 
secundários da Plataforma da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. Constatou- se que, em termo de 
recursos (R$) nos anos de 2011 a 2014 o estado apresentou um aumento de 43,60% e de 
17,55% nos recursos e volume das aquisições de produtos (kg), respectivamente. A 
modalidade que recebeu o maior montante de recursos foi a Compra com Doação 
Simultânea (CDS), com 92,62% do total. O número de agricultores teve um aumento de 
1.614 fornecedores, o que configura 11,22%, bem como, 25 novos municípios deram 
entrada no programa. Contudo, o ano de 2013 foi caracterizado com o menor repasse 
financeiro e com o menor volume ofertado, bem como com o menor índice de 
participação dos agricultores. Conclui-se que nos anos 2011 a 2014 o PAA no estado de 
São Paulo apresentou uma evolução em diversos segmentos. No entanto, ainda que o 
programa tenha apresentado este destaque, o PAA expos descontinuidades 
comprometendo os avanços já conquistados.  
 

Palavras-chaves: Mercados, Programa de Aquisição de Alimentos, comercialização, 

agricultura familiar.    

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o fenômeno da comercialização da produção da agricultura familiar 

por meio do mercado institucional é relativamente recente, marcado por experiências 

centralizadas e descontínuas no tempo (Schimitt & Guimarães, 2008). Em seu sentido 
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mais amplo, o mercado institucional abrange pelo menos uma esfera governamental, 

seja municipal, estadual ou federal, fundamentadas em intervenções de compra de 

alimentos, atendendo aquisições de diversas naturezas, de caráter contínuo ou 

esporádico, como escolas, hospitais e calamidades públicas (Paula et al., 2014). 

Segundo Silva & Silva (2011) o mercado institucional expõe oportunidades para a 

agricultura familiar, como: a possibilidade de escoamento da produção; o fortalecimento 

dos processos organizativos; e a possibilidade de diversificação da produção para 

atender novas demandas. 

Dessa forma, o mercado institucional vem fortalecendo a agricultura familiar no 

Brasil, categoria a qual só foi reafirmada a um pouco mais que duas décadas. O fato é 

desde então predominava uma ligação entre o modo de produção junto a forma social 

com precariedade estrutural. Assim, a ênfase recaiu no estabelecimento de políticas 

compensatórias direcionadas a agricultura familiar e categorias sociais marcadas pela 

pobreza (Sacco dos Anjos & Becker, 2014). 

Neste contexto, em 2003, surge o Programa de Aquisição de Alimentos para 

garantir a comercialização e renda para agricultura familiar e ainda atender famílias em 

vulnerabilidades sociais, realizando doações alimentícias por meio de suas modalidades. 

De acordo com Schimitt & Guimarães (2008), o PAA trata- se de uma inovação, 

analisando que a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), criada em 1945 e 

reestruturada na década de 1960, sempre usou ferramentas de aquisição de modo 

universal, atendendo diretamente produtores rurais, contudo com as exigências 

conferida para comercialização, a PGPM só conseguiu beneficiar médios e grandes 

produtores. Ao romper com essa tradição, o PAA dirige suas ações para a pequena 

produção, abrangendo agricultores familiares, assentados e acampados da reforma 

agrária, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais, atingidos por barragens e 

comunidades indígenas. Nesta lógica, o PAA vem com um enfoque não assistencialista, 

designando mercados até então inexistentes e transformando a relação entre produtores 

e intermediários (Silva & Silva, 2008). 

Neste sentido, análises municipais, estaduais e regionais, que visem estudar sua 

condução do PAA, tornam-se essenciais para conferir se de fato o programa está 

cumprindo com seus objetivos. É nesta perspectiva que esta pesquisa foi apresentada 
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com o objetivo de analisar a evolução do PAA no estado de São Paulo, Brasil, nos anos 

de 2011 a 2014.  

 

O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi criado pelo Art 19 da Lei nº 

10.696/2003, sendo consolidado recentemente no Capítulo III da Lei nº 12.512/2011 e 

suas regulamentações através de Decretos e Resoluções. O programa visa atender, 

simultaneamente, o acesso a alimentos em quantidade e regularidade suficiente às 

populações em níveis de insegurança alimentar e nutricional, como também atender o 

mercado institucional por meio da compra de alimentos dos agricultores familiares. 

Neste sentido, o PAA visa incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão 

econômica e social, a geração de renda, o acesso à alimentação as pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional e de fortalecer circuitos locais, regionais e redes 

de comercialização (Brasil, 2012).  

Para participar do programa os fornecedores devem estar enquadrados no art. 3º 

da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que caracteriza a agricultura familiar e atende 

simultaneamente aos requisitos previstos para participar do programa (Brasil, 2006). Bem 

como, possuir a Declaração de Aptidão (DAP) junto ao Pronf e devem estar enquadrados 

nos grupos “A”, “B”, “A/C” e “V” (Brasil, 2014). Os agricultores podem fornecer 

diretamente ou por meio de suas associações ou cooperativas, sem a necessidade de 

licitação.  

De 2014 até os dias de hoje, o programa se divide em seis modalidades e 

respectivos limites de valores por produtor familiar, assim, o fornecedor poderá 

participar de mais de uma modalidade e os limites serão independentes entre si, sendo 

i) Compra com Doação Simultânea: compra de alimentos diversos e doação simultânea 

às entidades da rede socioassistencial e à rede pública e filantrópica de ensino, esta 

modalidade apresenta limite de R$ 6.500,00 por ano; ii) Compra Direta: compra de 

produtos definidos pelo Grupo Gestor do PAA, com o objetivo de sustentar preços, 

limite da aquisição por agricultor R$ 8.000,00 por ano; iii) Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite: compra de leite que, após beneficiamento, é doado aos beneficiários 

consumidores ,R$ 4.000,00 por semestre; iv) Apoio à Formação de Estoques: 
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constituição de estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior 

comercialização e devolução de recursos ao Poder Público, limite de R$ 8.000,00 por 

ano; v) Compra Institucional: compra da agricultura familiar realizada por meio de 

chamada pública para atendimento de demandas de consumo de alimentos, de sementes 

e de outros materiais propagativos, por parte de órgão comprador R$ 20.000,00 por ano; 

vi) Aquisição de Sementes: compra de sementes, mudas e materiais propagativos para 

alimentação humana ou animal de beneficiários fornecedores para doação a 

beneficiários consumidores ou fornecedores, o limite por agricultor é de R$ 16.000,00 

por ano (Brasil, 2014). 

Em todas as modalidades os participantes devem possuir produção própria, 

sendo critério primordial na participação e, apresentar produtos de qualidade que 

atendam nas normas sanitárias e de higiene, como, os produtos de origem animal 

deverão atender as normas de fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou 

Municipal e Produtos de origem vegetal e demais. 

Além dos fornecedores, os atendidos também são: os consumidores, que são os 

indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional; a rede socioassistencial, 

pelos equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias, rede pública e filantrópica de ensino e pelas demais 

ações de alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público; e as unidades 

recebedoras, aqueles responsáveis por receber os alimentos adquiridos pelo PAA e pela 

distribuição aos consumidores (Brasil, 2012). No caso da modalidade PAA Leite, o 

atendimento é feito a famílias cadastradas no CadÚnico, e, assim, que tenham o Número 

de Identificação Social (NIS). As famílias beneficiárias por meio do PAA Leite poderão 

receber até 07 litros de leite por semana, se ocorrer de possuir além de um membro 

cadastrado, poderá receber até 14 litros de leite por semana.  

A gestão e os recursos orçamentários destinados ao PAA são do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário, a execução é realizada pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), estado ou município, dependendo da modalidade, 

fornecendo os subsídios e o suporte técnico para operacionalização das decisões dos 

gestores e pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual ou municipal. 

O PAA é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN) e o controle e participação social no programa acontecem por 
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meio dos conselhos de segurança alimentar e nutricionais nas esferas nacional, 

estadual e municipal, competindo a eles a elevação de uma maior participação dos 

beneficiários.  

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, foi feito o levantamento de dados 

secundários a fim de analisar o PAA no estado de São Paulo nos anos de 2011 a 2014, 

para isto foi utilizado à plataforma PAA DATA da Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário.  

Esta plataforma foi desenvolvida com a finalidade de disponibilizar dados sobre 

o PAA considerando todos os executores do Programa: CONAB, estados e municípios. 

A sua criação atendeu a Resolução nº 42 do Grupo Gestor do PAA, a qual determinou a 

elaboração de um Sistema Integrado de Informações - SII, com o objetivo de oferecer 

suporte ao monitoramento, à gestão e ao planejamento do Programa (SAGI, 2015). 

As informações obtidas na plataforma PAA DATA foram sobre os recursos (R$) 

repassados, volume da aquisição (Kg), número e grupo de agricultores fornecedores, 

tipo de organização, número e tipos de entidades beneficiadas, grupos de produtos. 

Estas foram tabuladas em planilhas, em seguida, as informações foram cruzadas para 

obter a soma total dos anos de 2011 a 2014, e a partir disto os dados foram analisados 

por meio de tabelas e interpretados em gráficos. 

O recorte temporal analisado (2011 a 2014) corresponde aos anos que estiveram 

disponíveis os dados do PAA na plataforma. Contudo, ainda que não seja um período 

longo, considerou-se uma época importante, tendo em vista que no ano de 2011 ocorreu 

a atualização de Governo no Brasil e com isto algumas mudanças, abrindo a 

possibilidade de realizar uma análise da condução do PAA, após o novo mandato.  

 

RESULTADOS 

 

Na análise da evolução, de acordo com os dados obtidos na Plataforma PAA 

DATA, no período aqui analisado, 2011 a 2014, constatou- se que o estado de São 

Paulo apresentou destaque em termo de recursos (R$) e no volume da produção (Kg), 
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com um montante de R$ 300.818.187,82 e 195.418.846,05 kg, respectivamente. 

Comparando com os demais estados em um ranking, verificando estas mesmas 

variáveis, observou-se que o estado ocupou o 3º lugar nos anos de 2011 e 2012, e anos 

de 2013 e 2014 ocupou o 1º. Em uma análise específica do estado, na Figura 1, é 

possível observar que os valores sofreram oscilações, caracterizando o ano de 2013 com 

o menor repasse de recursos e com o menor volume ofertado. Contudo, no ano de 2011 

a 2014 os recursos aumentaram R$ 46.002.059,24, o que significa 43,60% e o volume 

da produção R$9.844.289,34, representando 17,55%.  

De acordo com a CONAB (2013), a baixa execução do ano de 2013 pode ser 

atribuída a fatores diversos, como a seca, envolvimento das Superintendências 

Regionais no Programa de Venda em Balcão e remodelação dos normativos. Como 

medidas de solução, a CONAB planeja a atualização dos normativos, a execução do 

Plano Nacional de Fiscalização e do Plano e Acompanhamento e Supervisão - PNAS, e 

a criação do Setor da Agricultura Familiar nas Superintendências Regionais dos estados. 

 

Figura 1 – Recursos financeiros (R$) aplicados no PAA e volume da produção 

adquirido (Kg) no estado de São Paulo nos anos de 2011- 2014. 

 
Fonte: PAA DATA (2015). 

 

No que se refere às modalidades do PAA, na Tabela 1. verifica-se que estas 

apresentaram aplicações de recursos financeiros distintos, com destaque para a Doação 

Simultânea detendo de 92,62% do total de recursos repassados para o estado de São 
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Paulo nos anos de 2011 a 2014, representando com um montante de R$ 279.489.550,36. 

O ano de 2011, por sua vez se apresentou com o menor valor, não obstante, comparando 

com 2014, este valor subiu R$ 47.829.065,92, sendo 46,67%. O destaque desta 

modalidade está associado ao fato de que é a única operada com recursos do Ministério 

de Desenvolvimento Social e Agrário por todos os executores do PAA: CONAB, 

estados e municípios. Nota- se ainda, que as modalidades Formação de Estoque e 

Compra Direta apresentaram pouca expressividade em termos de recursos, o fato está 

ligado ao cancelamento da Formação de Estoque com liquidação física e a redução da 

demanda de Compra Direta.  

 

Tabela 1.  Recursos aplicados em compras do PAA, por modalidade no estado de 

São Paulo nos anos de 2011 a 2014. 

 
2011 2012 2013 2014 

Doação Simultânea R$ 54.634.863,36 R$ 66.595.177,78 R$ 55.795.579,94 R$ 102.463.929,28 

Formação de Estoque R$ 4.851.089,27 R$ 16.392.521,75 R$ 0,00 R$ 699.999,00 

Compra Direta R$ 0,00 R$ 321.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Fonte: PAA DATA (2015). 

 

Quanto aos produtos fornecidos pelos agricultores para o PAA no estado de São 

Paulo durante 2011 a 2014, é possível observar na Figura 2, que o maior destaque foi do 

grupo das hortaliças com 55,18% do total fornecido, seguido das frutas com 25,85%, e 

dos cereais e leguminosas com 10,90%. Constatou-se ainda que estas categorias que 

mais se destacaram seguiram em consonância as oscilações ocorridas nos recursos e 

volume da produção apresentado anteriormente, sendo o ano de 2013 com o menor 

volume fornecido de ambas. O grupo do cerais e leguminosas apresentou uma queda no 

volume comparando 2011 a 2014 de 32,30%, o que significa 1.765.521,88 kg. Para 

tanto, de 2011 a 2014 o volume da produção de frutas e hortaliças evoluíram 45,38% e 

13,87%, respectivamente.  
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Figura 3. Volume (Kg) dos grupos de produtos que foram adquiridos no estado de 
São Paulo por meio do PAA, nos anos de 2011 a 2014 

 
Fonte: PAA DATA (2015). 

 

Quanto a participação dos municípios do estado de São Paulo no PAA, 

identificou-se que de 2011 a 2014, houve uma queda de 13,08% no número envolvidos, 

o que significa 25 novos municípios. Na Figura 4, observa-se que o ano de 2012 foi o 

menor índice de participação, com 141 municípios enquanto o ano de 2011 se 

caracterizou com o maior índice de participação, sendo 191 municípios. Quanto a 

porcentagem do grau de cobertura, uma vez que o estado de São Paulo detém de 645 

municípios, o ano de 2011 se apresentou com 29,61% de participação, o ano de 2013 

com 29,14%, seguido do ano de 2014 com 25,73% e de 2012 com 21,46%. Estas 

variações, podem explicar as evoluções e reduções nos recursos e volume da produção, 

tendo em vista que, a participação ou a saída de um município no PAA, reflete em todas 

as categorias que o programa envolve.  
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Figura 4 –  Número de municípios participante no PAA no estado de São Paulo, 

nos anos de 2011 a 2014 

 

Fonte: PAA DATA (2015).  

 

No que concerne ao número de fornecedores do PAA, constatou-se que o ano de 

2012 se apresentou com o maior número de participação, somando 17.516 fornecedores, 

já o ano de 2013 foi marcado pelo menor índice, com apenas 9.866 fornecedores em 

todo estado, como exposto na Figura 4. Tendo em vista, que o expressivo valor do ano 

de 2012 não está concomitante aos recursos e ao grau de cobertura do programa em 

números de municípios participantes abre-se a hipótese que os agricultores de forma 

individual podem não ter atingido o teto máximo de fornecimento do PAA e os 

fornecedores podem estar em municípios com organizações mais atuante no programa e 

mais fortalecidos. Nota-se ainda que de 2011 para 2014, ocorreu um aumento de 1.614 

fornecedores, o que configura 11,22%.  
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Figura 4 – Número de fornecedores participantes no PAA no estado de São 

Paulo nos anos de 2011 a 2014  

 
Fonte: PAA DATA (2015).  

 

Na análise dos valores recebidos por fornecedor por meio do PAA, constatou- se 

que o estado denotou dos agricultores mais capitalizados do programa, recebendo um 

montante médio de R$ 21.025,00 por agricultor durante 2011 a 2014. O fato destes 

agricultores denotarem os maiores valores pode estar relacionado a alta capacidade 

produtiva, melhores condições edafoclimáticas e organizações fortalecidas. Na Figura 5 

nota-se que de 2011 para 2014 o valor médio aumentou R$ 2.459,14, o que significa 

59,43%, bem como, os valores apresentaram um comportamento ascendente, 

diferenciando dos dados que até aqui foram expostos, sendo um fator positivo, uma vez 

que esses valores são recebidos por ano, e que o PAA é a principal fonte de renda de 

muitos agricultores espalhados pelo Brasil.  
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Figura 6. Valor médio anual por fornecedor do PAA nas regiões brasileira de 2011 a 

2014  

 
Fonte: PAA DATA (2015). 

 

 Do exposto, é possível perceber que o PAA no estado de São Paulo de destacou 

em alguns segmentos, contudo, foi afetado pelas mudanças do programa, 

especificamente no ano de 2013. Neste sentindo, tendo em vista que o PAA é uma 

política de compra governamental, se faz necessário rever a  operacionalização efetivo 

do programa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com as informações consideradas, observou- que, nos anos de 2011 a 2014, o 

PAA no estado de São Paulo apresentou representatividade, sobretudo em termos de 

recursos, volume da produção, participação dos municípios e agricultores capitalizados 

que pode ser um ponto positivo e estar relacionado a atuação de organizações e órgãos 

específicos estaduais na promoção do PAA, como também, agricultores com maiores 

fontes hídricas e alta capacidade produtiva.  

 No entanto, ainda que o programa tenha apresentado este destaque, o PAA expos 

descontinuidades no valor dos recursos, volume de produção adquirido e quantidade de 

agricultores no ano de 2013, comprometendo os avanços já conquistados. Pauta-se que, 
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para que se justifique a atuação do Estado na agricultura familiar o governo deve 

formular o planejamento, operacionalização e monitoramento efetivo de políticas 

públicas. 

  Do exposto, observamos que este trabalho abre caminhos para novos estudos no 

qual, contemple um debate acerca da operacionalização do PAA, frente às demandas, 

limites e potencialidades, como também análises para períodos e recortes diferentes dos 

que aqui foi apontado. 
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Lulismo e a institucionalização dos movimentos sociais no Brasil: fortalecendo a democracia 
participativa e perpetuando a hegemonia 

 

O artigo avalia o potencial democratizante dos movimentos sociais, analisando o papel dos 
mesmos no Brasil sob o governo Lula, a fim de mostrar como isso afeta a questão da hegemonia 
e da inclusão política quando esses movimentos se institucionalizam, estabelecendo vínculos 
estreitos com o aparelho do Estado. O foco da pesquisa são os movimentos rurais no Brasil e o 
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), mostrando que a 
institucionalização de uma parte significativa do movimento rural é parte de um fenômeno 
conhecido como lulismo, uma aliança entre as classes sociais na qual os movimentos sociais 
tiveram um papel de destaque. Argumenta-se que, enquanto os movimentos sociais têm 
alcançado sucesso em termos de conversão de suas demandas em políticas públicas e 
fortalecendo o processo de participação política, esta associação com o Estado também tem 
contribuído, ao mesmo tempo, para um projeto de legitimação hegemônica e perpetuação de 
formas tradicionais de poder. O documento está dividido em 3 seções. Primeiro, analisa o 
conceito de institucionalização dos movimentos sociais e o papel das classes sociais, bem como 
a natureza e as origens do lulismo. Em seguida, analisa o papel dos movimentos sociais no Brasil 
e suas relações com o Partido dos Trabalhadores (PT), e descreve a natureza do programa 
PRONAT, examinando suas realizações e desafios. Conclui-se, avaliando que tentativas de 
institucionalizar movimentos sociais, como no Brasil, são em verdade parte um projeto político 
e ideológico que acaba por não desafiar as fundações do sistema social existente. Questiona 
também o legado e o futuro do lulismo, em uma sociedade caracterizada pelo recrudescimento 
do conflito de classes e do colapso dos acordos que lhe permitiram manter viável um 
compromisso de classes. 

 

Palavras chaves: desenvolvimento territorial, desenvolvimento territorial rural, movimentos 
sociais, institucionalização dos movimentos sociais, democracia participativa 

 

 

Lulism and the Institutionalization of Social Movements in Brazil: Strengthening Democratic 
Inclusion and perpetuating hegemony 

The paper assesses the democratizing potential of social movements by analyzing the role of 
social movements in Brazil under the Lula Government, in order to show how this effects 
political hegemony and inclusion when these movements become institutionalized, establishing 
close links with the state apparatus. We focus on rural movements and the Sustainable 
Development Program of Rural Territories (PRONAT), and show that the institutionalization of a 
significant part of the rural movement was part of the phenomenon known as Lulism, an alliance 
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between social classes in which social movements had a prominent role. We argue that while 
social movements have achieved success in terms of converting demands into public policies 
and straightening out the process of political participation, this association with the state has 
also contributed to a project of hegemony legitimation and perpetuation of power. The paper is 
divided into 3 sections. It first reviews the concept of institutionalization of social movements, 
the role of social classes, and the nature and origins of Lulism. It then reviews the role of social 
movements in Brazil and their relationships with the Worker’s Party (PT). It then describes the 
nature of the PRONAT program and examines its achievements and challenges. It concludes by 
evaluating attempts to institutionalize radical social movements as a reformist political and 
ideological project rather than one that challenges the foundations of the existing social system. 
It also questions the legacy and future of Lulism in a society characterized by a recrudescence of 
class conflict and the collapse of agreements that enabled it to maintain a viable class 
compromise.  

 

Keywords: territorial development, territorial rural development, social movements, 
institutionalization of social movements, democratization 
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Resumo 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) representa um 
apoio financeiro às atividades agropecuárias, com taxas de juros atrativas de crédito ao 
produtor. Este trabalho objetivou avaliar, por meio de um estudo multicaso para dois 
produtores, a capacidade de pagamento para a aquicultura na região de Ilha Solteira/São 
Paulo, Brasil, frente ao programa PRONAF modalidade custeio. Foi realizada a coleta de 
informações a partir da aplicação de questionários aos atores sociais, que permitiram uma 
descrição precisa dos produtos escolhidos para análise, bem como levantados os custos de 
produção para avaliar os indicadores de capacidade de pagamento. Os resultados mostraram 
que para o produtor 1, a parcela de crédito foi 68% superior à margem líquida/ciclo/ano 
obtida pela piscicultura, comprometendo assim a sua viabilidade; diferentemente do 
produtor 2, com uma situação favorável, na qual a capacidade de pagamento foi absorvida 
em 78% da receita líquida, podendo acumular capital para futuros investimentos no sistema 
de produção. Conclui-se que a produção em larga escala, apesar de exigir maior 
tecnificação e custo de produção, resulta em maior rentabilidade e consequente viabilidade 
à capacidade de pagamento em questão. 
 

Palavras-chave: piscicultura, custos, capacidade de pagamento. 
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PAYMENT CAPACITY OF RURAL CREDIT FOR FISH FARMING 

IN ILHA SOLTEIRA, SAO PAULO STATE, BRAZIL 
Abstract 

The National Program to Strengthen Family Agriculture (PRONAF) is a financial support 
for agricultural activities, with attractive interest rates of credit to the producer. This study 
evaluated, through a multi case study for two producers, the payment capacity for 
aquaculture in the region of Ilha Solteira/São Paulo, Brazil, facing the PRONAF mode 
funding program. The collection of information was carried out from the application of 
questionnaires to stakeholders, which allowed a precise description of the product chosen 
for analysis, and raised production costs for assessing the payment capacity indicators. The 
results showed that for the producer 1, the credit amount was 68% higher than the net 
margin/cycle/year obtained by fish farming, thus compromising their viability; unlike the 
producer 2, with a favorable situation in which the payment capacity was absorbed at 78% 
of net revenue, may accumulate capital for future investments in the production system. We 
conclude that the large-scale production, though it requires greater technicization and cost 
of production, resulting in increased profitability and consequent viability of payment 
capacity in question. 
 

Key words: fish farming, costs, payment capacity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A piscicultura é uma exploração de importância econômica e social crescentes, tanto 

no Brasil quanto, em particular no Estado de São Paulo. Entretanto, considerando a 

importância das políticas públicas para a agropecuária brasileira, um dos referenciais é a 

avaliação de políticas públicas (Conseil Scientifique D’évaluation, 1996 apud Oliveira, 

2008), que possibilita compreender a lógica de ação do poder público e os seus efeitos, 

entendidos como todo comportamento ou estado que é resultado da influência de algum 

aspecto da política. 

Assim, as políticas públicas correspondem a um conjunto de programas de ação 

governamental que objetivam coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
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privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados (Bucci, 2002). 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

representa uma das mais importantes conquistas dos movimentos sociais do Brasil 

contemporâneo. O apoio financeiro às atividades agropecuárias está correlacionado com a 

disponibilidade que este setor da economia brasileira possui de gerar garantias e ao mesmo 

tempo capacidade de pagamento (Lima & Gomes, 2011). 

Esta pesquisa tomou por base a modalidade de crédito do PRONAF custeio, pois o 

produtor (piscicultor) busca com o valor do crédito o financiamento das despesas que são 

feitas em cada safra ou ciclo de produção, como aquisição de alevinos, ração e demais 

insumos com objetivos de perpetuar a produtividade e consequentemente sua renda. 

Conforme Schneider et al. (2004), também esta modalidade de crédito possui a 

possibilidade de carência, juros reduzidos e rebates para pagamentos adimplentes, podendo 

dessa maneira gerar um entendimento equivocado do aquicultor familiar entre uma benesse 

do Estado e um crédito subsidiado, acarretando um nível elevado de inadimplência. 

A modalidade de crédito tratada é classificada pelo Banco do Brasil como crédito de 

custeio, e está ligada aos custos variáveis de gastos referentes a uma produção (ciclo 

produtivo), como cobrir custos ligados à utilização de insumos, ao pagamento da mão-de-

obra, combustível, ração, vacinas e antibióticos para animais, entre outros. Por tratar-se de 

uma atividade com ciclos de produção relativamente longos, normalmente se encontra 

dificuldades com pagamentos dos custos que são presentes ao longo do ciclo produtivo, ou 

advindo de compromissos anteriormente estabelecidos à produção. Assim, enquanto que as 

receitas providas da comercialização dos produtos produzidos virão a um tempo tanto 

longo, podendo vir de forma incerta, os custos e gastos surgem de forma frequente e rápida. 

Com o crédito rural, ocorre um favorecimento no custeio oportuno e adequado da 

produção e a comercialização dos produtos agropecuários (Antão & Campanholo, 2011). 

Por outro lado, a falta de mecanismos e instrumentos de crédito rural pode inviabilizar, 

dificultar ou não permitir a execução de projetos, planos, melhorias de sistemas produtivos 

e no crescimento, voltado ao desenvolvimento das atividades. 
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Do mesmo modo, a mensuração da capacidade de pagamento é de suma 

importância. Embora possua algumas facilidades de crédito, condizentes ao perfil 

enquadrado pelo agente credenciador, o prazo de maturação dos contratos de financiamento 

referente ao PRONAF duram longos períodos de tempo, o que gera incerteza e dificuldade 

em prever a capacidade de pagamento do agricultor familiar ao longo do financiamento. 

Soma-se a isto a depreciação das garantias apresentadas e, portanto, o baixo interesse das 

tradicionais instituições financeiras em realizar tais operações. 

A experiência brasileira mostra que a concessão de crédito não é a única maneira de 

desenvolver a agricultura, mas é fator importante na atividade, pois esta requer um tempo 

maior que as de outros setores entre o início e final do ciclo produtivo, devido ao ciclo 

biológico, especialmente para aqueles grupos desprovidos de capital próprio (Rodrigues et 

al., 2007). Considerando a busca por avaliar políticas públicas com seus instrumentos de 

aplicação, como o crédito rural aplicado no presente trabalho, cabe destacar que sempre 

utilizamos um determinado recorte da realidade social. 

Neste contexto, os impactos das políticas, assim como do crédito rural, podem ser 

alterados por diversos elementos do contexto social e econômico, pois muitas vezes não 

conseguimos considerá-los e mensurá-los adequadamente e também porque a realidade é 

dinâmica. De acordo com Nunes et al. (2006), foi com base nessa consideração que 

procuramos desenvolver o presente estudo, que deve ser interpretado com o mesmo 

cuidado. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a aquicultura na 

região de Ilha Solteira/SP, atendo-se à resposta da produção ao crédito e à capacidade de 

pagamento dos aquicultores perante o programa PRONAF modalidade custeio, 

acondicionado às exigências relacionadas com o setor bancário. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha pelo fortalecimento da 

agricultura familiar. Para isso, uma das principais ferramentas é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que financia projetos individuais ou 

coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O 

programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores 

taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país (MDA, 2012). 

A agricultura familiar possuir grande relevância para a economia brasileira, pois ela 

é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira, isso porque ela 

detém o fornecimento da variedade alimentícia no mercado (IBGE, 2006). Segundo Antão 

& Campanholo (2011), este fator gerado pela produção resulta em maior número de 

empregos nas lavouras, no comércio em geral e também na indústria, além da melhoria na 

qualidade de vida, incentivando a introdução de métodos racionais de produção, visando o 

aumento de produtividade. 

Segundo Gasques & Verde (1990), dentre os principais incentivos públicos que se 

destacam no segmento agropecuário, o PRONAF, criado em 1996 e repassado pelo BNDES 

às instituições financeiras credenciadas, como o Banco do Brasil, visa o financiamento dos 

produtos explorados pelos produtores rurais, incluindo atividades e serviços agropecuários. 

Para o uso do Pronaf (2000), são beneficiários os aquicultores que se dedicam ao 

cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida, bem 

como os que explorem área não superior a dois hectares de lâmina d’água ou ocupem até 

500 m3 de água, quando a exploração se efetivar em tanque-rede. Ainda assim, enquadram-

se os pescadores artesanais que se dedicam à pesca artesanal, com fins comerciais, 

explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou em regime de 

parceria com outros pescadores igualmente artesanais ou que formalizem contrato de 

garantia de compra do pescado com cooperativas, colônias de pescadores ou empresas que 

beneficiem o produto, respeitando-se as limitações referentes aos grupos abrangentes do 

investimento/custeio, prazos, encargos e garantias. 
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O Plano Safra da Pesca e Aquicultura, elaborado pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA, 2014) é uma política do Governo Federal tem como objetivo estimular 

a produção nacional de pescado e promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e 

da pesca. Assim, existem inúmeras linhas de crédito1 disponíveis ao Pronaf, variando de 

acordo com o perfil do produtor ou cooperativa e a finalidade (uso) dos recursos. 

Por outro lado, o risco se refere ao não pagamento dos créditos pelos clientes 

inadimplentes, sendo que a inadimplência ocorre quando o indivíduo não cumpre as suas 

obrigações contratuais no período convencionado (Blatt, 1999). Para prevenir estes casos, a 

análise de crédito deve ocorrer de forma planejada, racional e objetiva, pois envolve uma 

relação comercial, em que o concessor do crédito tentará minimizar o risco de não receber o 

valor do crédito (Toledo & Oliveira, 2012). Fixar uma política de crédito pode ser uma 

alternativa para auxiliar os setores de análise financeira a criarem ferramentas de análises 

mais flexíveis ou restritivas, diminuindo, consequentemente, as taxas de risco, o que nem 

sempre acontece na relação existente com o sistema bancário atuante (Silva, 2008). 

 Convém destacar que a proposta desta pesquisa não é discutir em si os índices 

praticados pela linha de financiamento indicada, mas analisar a flexibilidade ou rigidez do 

sistema de crédito perante a capacidade de pagamento das unidades piscícolas (de acordo 

com o perfil dos piscicultores), de forma a considerar os possíveis reflexos de uma política 

mais rigorosa ou mais flexível em nível de inadimplência. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, esta pesquisa foi trabalhada com amostragem não aleatória, do tipo 

intencional, sendo escolhida intencionalmente pelo pesquisador (Marconi & Lakatos, 

1996), em duas unidades piscícolas que exploram a atividade na região de Ilha Solteira/SP. 

Convém destacar que este trabalho abordou um método qualitativo de pesquisa descritiva e 

                                                             
1 Convém ressaltar que nesta pesquisa foi definida a linha de crédito (modalidade custeio), de acordo com o 
perfil analisado pela amostragem de unidades piscícolas da região de estudo. 
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exploratória, através de observações, registros, análise e readequação de dados em situações 

em que demandam conhecimentos específicos em questão. No tocante ao programa de 

crédito e aos seus aspectos funcionais, a coleta de dados foi realizada por meio de 

informações obtidas junto ao Banco do Brasil (instituição vinculado ao sistema bancário 

que fomentam a atividade da aquicultura), bem como agentes terceirizados. 

Para o alcance do objetivo, foi avaliado em etapa diagnóstica individual para os 

produtores e o sistema bancário concedente de crédito rural em relação à exigibilidade da 

concessão de crédito. Cabe ressaltar que foram elaborados roteiros de entrevistas 

semiestruturadas (tipo questionário), em que o entrevistador obteve uma preocupação 

especial em considerar o caráter sistêmico do encadeamento entre os atores sociais, 

buscando-se sempre contemplar aspectos relacionados à modalidade de financiamento 

(custeio) aplicada ao sistema produtivo. Foram analisados alguns temas, dentre os quais 

ciclo produtivo, produtividade, custos de produção, principais formas de renda, 

infraestrutura do empreendimento e aspectos de gestão, relacionados às unidades da região 

de Ilha Solteira/SP. 

Destaca-se que para a análise em questão, tomou-se como base o programa Pronaf 

para pesca e aquicultura familiar – custeio, cujos beneficiários são pescadores artesanais e 

aquicultores familiares, com a finalidade de ofertar crédito de custeio da produção, cujo 

objetivo principal é financiar as despesas que são feitas em cada safra ou ciclo de produção, 

beneficiamento e industrialização da produção própria e/ou de terceiros. Reforça ainda que 

os produtores em questão são oferecidos crédito de custeio de até R$100.000,00, 

apresentando ainda renda bruta anual de até R$360.000,00, para pagamento em dois anos 

sem carência, para a validação da pesquisa quanto à capacidade de pagamento. 

Assim, inicialmente para avaliar o potencial de capacidade de pagamento, foi 

abordado o cálculo do custo de produção durante o ciclo produtivo para cada unidade 

abordada, segundo a estrutura do custo operacional efetivo utilizada pelo Instituto de 

Economia Agrícola (IEA), adaptada de Matsunaga et al. (1976), compondo-se de operações 

manuais e insumos. Para o custo operacional total (COT), foram acrescidas outras despesas, 

correspondentes a 5% sobre o COE, acrescido dos juros de custeio para o PRONAF 
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Custeio, de 3,5% a.a. proporcional ao ciclo produtivo. Os preços médios dos insumos, bem 

como do valor recebido pela matéria-prima foram coletados na região em Real (R$) 

referentes ao período de coleta de dados. 

Para fins de cálculo de prestação, foi utilizada a fórmula para série uniforme de 

pagamentos a valor presente, expresso por: 

 
Em que: i = taxa (3,5% a.a.), n = período (2 anos) e VP = Valor do empréstimo de custeio, 

para aquisição dos insumos, variável para cada produtor. 

 

O cálculo da capacidade de pagamento foi adaptado de Villa Verde (2000), 

considerando que a mensuração desta foi obtida pela relação entre receita e despesa (custos 

totais), ou seja, entre ativo e passivo. A receita bruta constituiu no produto da sua produção 

pelo preço unitário médio pago aos piscicultores. Verificou-se a participação dos 

empréstimos nas despesas de custeio e calculou-se a margem líquida para relacioná-la com 

a receita bruta e estabelecer a margem de apropriação. Feito isso, verificou-se o 

comprometimento da receita em relação aos empréstimos efetuados. Desta maneira, esse 

procedimento tornou-se possível avaliar se os piscicultores têm capacidade para saldar seus 

compromissos financeiros, conforme segue: 

ML = RB – COT 

CP = P/ML 

Em que: 

ML= Margem liquida anual (proporcional ao ciclo); 

RB = Receita Bruta; 

COT = Custo Operacional Total; 

CP = Capacidade de Pagamento; 
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P = Valor da prestação anual acrescida de juros, conforme modalidade selecionada. 

 

Assumindo os resultados aferidos, foi determinado um índice capaz de mensurar a 

capacidade de pagamento como proposto por Schneider et. al. (2005). Assim, a capacidade 

de pagamento pode ser determinada pela razão entre a margem líquida e o valor a ser 

desembolsado, ou seja, I=ML/P. Fazendo estas considerações, definiu-se que o indicador de 

capacidade de pagamento determinado diz quantas vezes a receita líquida da unidade 

piscícola é maior o que o pagamento previsto no contrato do financiamento. Com base 

nesta afirmação, podem-se inferir algumas considerações acerca do valor esperado deste 

indicador, em sequência: 

 

 I < 0 a unidade de produção não apresenta receita agrícola líquida positiva, ou seja, 

considera-se zero como valor para capacidade de pagamento; 

 0 < I < 1 então a receita agrícola líquida é menor do que o valor a ser reembolsado 

nas parcelas do contrato, ou seja, a unidade de produção consegue pagar apenas parte 

do valor anual devido; 

 I = 1, em que a receita líquida é igual ao valor ser reembolsado nas parcelas do 

contrato, assim a unidade de produção familiar consegue restituir o valor financiado, 

porém não acumula capital para futuros investimentos; 

 I > 1, desta forma há capacidade de pagamento da unidade de produção ao mesmo 

tempo em que acumula capital para futuros investimentos. 

 

Desta forma, foi considerada a relação entre a receita líquida da produção de tilápias 

e o valor anual estimado para o reembolso dos financiamentos como critério para definição 

do nível de adimplência dos beneficiários. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Inicialmente, após realização de entrevista com o gerente do Banco do Brasil, 

conseguiram-se algumas informações relevantes quanto às exigibilidades que o produtor 

precisa apresentar para conseguir o financiamento rural na cidade de Ilha Solteira. 

Assim, torna-se necessário que o piscicultor tenha um cadastro na Casa da 

Agricultura, para fins de declaração de aptidão ao programa do Pronaf-DAP, em que 

também é verificado se existem restrições ou endividamentos por parte do produtor ou do 

cônjuge, sendo que para conseguir o crédito não deve haver nenhuma restrição financeira 

por parte do solicitante. Segundo Halles et al (2007), a dificuldade no gerenciamento das 

finanças pessoais, em parte é causado pela falta de educação financeira, situação que não 

permite creditar a importância devida ao planejamento financeiro, o que acaba gerando a 

utilização dos instrumentos de crédito de forma desmedida, a falta de reservas e o 

consequente endividamento. 

Vale destacar que financiamentos abaixo de R$20.000,00 não necessitam de um 

projeto técnico; porém acima deste valor, somente serão aceitos projetos que podem ser 

feitos por engenheiros agrônomos cadastrados no banco. O projeto não deve ser entendido 

como mera exigência burocrática, mas como ferramenta essencial ao planejamento e à 

demonstração da viabilidade técnica e econômico-financeiro do empreendimento (Banco 

do Brasil, s/d). 

No quesito exigibilidades para com o cliente, 80% da renda do produtor precisam 

ser provenientes de atividade agropecuária, necessitando ainda possuir a propriedade em 

área rural, podendo ser arrendada. No caso em específico, por fazer parte de um recurso da 

União, pelo fato do rio banhar mais de um Estado, é permitido diante de um documento de 

cessão de uso. 

Com relação à classificação de crédito, o produtor poderá apresentar restrições 

(valor representado até 30% da renda líquida), sendo necessário estar na mesma atividade a 

mais de um ano. Com relação ao número de dependentes, pode haver interferências na 

possibilidade do banco emprestar dinheiro, uma vez que isso consome parte da renda, mas 
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não existem restrições. O índice de comprometimento da renda pode chegar a 30% com o 

empréstimo, considerando que para a modalidade custeio o pagamento possa ser efetuado 

em parcelas mensais. Em contrapartida, o banco exige que o produtor tenha uma conta 

corrente e um cartão agronegócio. 

Segundo informações do Banco do Brasil, a partir do momento em que o produtor 

possui aptidão ao Pronaf e esteja sem restrições e dívidas, a liberação da linha de crédito 

ocorre em até 15 dias. De acordo com Eusébio & Penha (2014), embora crédito rural seja 

considerado um importante fator de desenvolvimento econômico brasileiro, ele acaba 

beneficiando uma minoria de produtores no país, talvez pelo grande problema de 

inadimplência sofrido pelos agentes financeiros, devido a fatores ligados ao crédito e à 

própria produção agrícola do país. 

Sequencialmente, foi possível determinar a capacidade de pagamento para dois 

piscicultores, considerando os principais coeficientes técnicos de produção obtidos através 

de funcionários que trabalham nas pisciculturas, em que foi possível estimar o Custo 

Operacional Total (COT), abordando ao produtor 1 (Tabela 1) e produtor 2 (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Estimativa do Custo Operacional Total (COT) por ciclo anual de produção 

de tilápias (Produtor 1), em Ilha Solteira/SP, 2014. 

Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Mão de obra manual       
Manejo da cultura HH 900               6,25         5.625,00 
Insumos         
Alevinos mil 30           120,00         3.600,00 
Ração sc 1200             25,00       30.000,00 
Sal sc 30             11,00            330,00 
Custo Operacional Efetivo (COE) 

   
      39.555,00 

Outras Despesas            1.977,75 
Juros de Custeio (3,5% a.a.)               346,11 
Custo Operacional Total (COT)          41.878,86 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 2. Estimativa do Custo Operacional Total (COT) por ciclo anual de produção 

de tilápias (Produtor 2), em Ilha Solteira/SP, 2014. 

Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Mão de obra mecanizada 
    Guindaste HM 8              21,60             172,80 

Mão de obra manual 
 

  
 Manejo da cultura HH 960                6,45          6.192,00 

Insumos         
Alevinos mil 50            120,00          6.000,00 
Ração sc 2000              35,00        70.000,00 
Sal sc 40              11,00             440,00 
Custo Operacional Efetivo (COE) 

   
       82.804,80  

Outras Despesas             4.140,24 
Juros de Custeio (3,5% a.a.)                724,54 
Custo Operacional Total (COT)           87.669,58 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Convém ressaltar que os valores médios correspondentes ao custo de produção dos 

produtores foi de ((41.878,86 + 87.669,58) /2) = R$64.774,22, correspondendo à uma 

variação na produção de 13.500 à 35.000 kg de tilápia, em que o item de maior destaque 

relacionado ao custo foi a ração, variando de 75,84% até 79,85% do COE. Isto justifica a 

necessidade de financiar os principais itens de custeio para um ciclo de produção, para que 

o piscicultor possa melhor administrar financeiramente a divisão de gastos. 

Com os dados obtidos com o cálculo do COT, prosseguiu-se realizando o cálculo 

dos indicadores de rentabilidade para os respectivos produtores 1 e 2 (Tabela 3), presentes 

nas tabelas 3 e 4 respectivamente às empresas anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 



Atas  Proceedings    |    3219

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21

 

13 
 

Tabela 3. Produção, preços e indicadores de lucratividade da produção por ciclo 

anual de tilápias, Ilha Solteira/SP, 2014. 

Item Produtor 1 Produtor 2 

Produção (kg) 13.500 35.000 

Preço/kg (R$) 3,85 3,90 

Receita Bruta (R$) 51.975,00 136.500,00 

Custo Total (R$) 41.878,86 87.669,58 

Margem Líquida (R$) 10.096,14 48.830,42 

Índice de Lucratividade (%) 19.42 35.77 

Produção de Equilíbrio (kg) 10.878 22.479 

Preço de custo/kg (R$) 3,10 2,50 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A média da receita líquida dos produtores entrevistados foi de ((10.096,14 + 

48.830,42) /2) = R$29.463,28, considerando que o preço obtido por quilo pago pelo 

frigorífico variou entre R$3,85 e R$3,90. 

 De acordo com os dados obtidos, foi possível verificar uma nítida diferença entre a 

escala e consequentemente nos custos de produção. Segundo Batista & Casarotto (2013), 

que trabalharam com gestão e tomada de decisão organizacional na piscicultura, afirmaram 

que pequenos produtores, na sua maior parte não dispõem de recursos financeiros e de 

infraestrutura para produzirem em larga escala, resultando em dificuldades de controle e de 

aumento da lucratividade. 

 Sequencialmente, para determinação da capacidade de pagamento, foi calculado o 

valor da parcela determinado pelo método da série uniforme de pagamentos para o produtor 

1 e 2 em relação ao principal conjunto de insumos (custeio), que foram respectivamente de 

R$16.994,50/ano e R$38.286,50/ano, acrescido do índice de capacidade de pagamento, 

conforme mostra a Tabela 4. Com base no valor determinado pela razão entre a receita 

líquida e o valor da parcela foi possível calcular “I”, verificando as unidades piscícolas 

apresentaram a capacidade de pagamento. 
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Tabela 4. Principais indicadores para determinação da capacidade de pagamento por 

ciclo de tilápias, Ilha Solteira/SP, 2014. 

Indicadores Produtor 1 Produtor 2 

Parcela (R$/ano) 16.994,50 38.286,50 

Capacidade de Pagamento 1,68 0,78 

Índice I 0,59 1,28 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para o produtor 1, a capacidade de pagamento ficou em 1,68, ou seja, a parcela 

anual do financiamento de crédito representou 68% a mais em relação a margem 

líquida/ciclo/ano, comprometendo assim a sua viabilidade. Isto é reforçado pelo índice I 

entre 0 e 1, refletindo que a receita líquida (R$10.096,14) é menor do que o valor a ser 

reembolsado nas parcelas do contrato (R$16.994,50), ou seja, a unidade de produção 

consegue pagar apenas parte do valor anual devido. 

Já para o produtor 2, ocorre uma situação favorável, na qual a capacidade de 

pagamento é absorvida em 78% do valor da receita líquida e com índice I superior a 1, ou 

seja, a unidade possui viabilidade para capacidade de pagamento ao mesmo tempo em que 

acumula capital para futuros investimentos no sistema de produção piscícola, refletindo 

desta forma que a margem líquida é superior às parcelas em 27%, para futuros 

reinvestimentos na atividade. 

 

 

CONCLUSÕES 

A capacidade de pagamento na piscicultura para a região em análise mostrou que os 

produtores, em relação à sua produção final, apresentam cenários diferentes, favorecendo 

ou não a aderência ao programa de financiamento – modalidade custeio. 

Assim, foi possível verificar que a escala de produção influenciou diretamente na 

capacidade de pagamento, embora a produção em larga escala exija uma maior tecnificação 
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e gestão na área de produção, apresentando maior custo de produção, resulta em maior 

rentabilidade e consequente viabilidade à capacidade de pagamento e índice I em questão. 
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Abstract 

The objective of this work is to develop a model based in the linear programming to 
analyze the optimal allocation of resources to the crop and livestock activities in the 
former twenty seven countries of the European Union. Another objective is to obtain the 
marginal costs of using the non-optimal factors and the dual prices (or shadow prices) 
of the more limiting resources. The model was built through an objective function with 
one crop activity that represent the all plants activities of each European Union country 
and one livestock activity representative of the all animals productions. To each activity 
in each country was associated an economic contribution through the gross margin. The 
model was constrained with several restrictions, namely for the availability of area, 
labor and machinery and for the several costs not considered in the gross margins. The 
data were considered in average for the years from 2004 to 2011 and were obtained in 
the Farm Accountancy Data Network.   

Keywords: Linear Programming; Agricultural sector; European Union countries. 

Jel codes: C61; O13; O52. 

 

1. Introduction 

The linear programming model has two phases of complexity, the first is the step of the 

models construction and the second is their resolution. The construction of these models 

consists in an objective function that is pretended to be optimized and in a set of 

constraints to adjust the models to the reality. After the built of the models is necessary 

to find a solution for the variables considered that in the linear programming can 

assume any value from minus infinity to plus infinity. Authors, among others, as 
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George B. Dantzig, John von Neumann, Leonid Kantorovich and Tjalling Koopmans 

given an important contribution to resolution of these models, namely for appearance of 

the simplex method, duality theory and optimal distribution of resources (Dantzig, 

2002). 

In the agricultural sector these models are important instrument to support the policy 

makers and the farmers to find the combination of farming productions in a context of 

optimal solutions. In general, for the agriculture, specifically at farm planning level, the 

objective functions has the several alternative agricultural activities (crops, livestock 

and forest activities) associated to the respective economic contribution by unity (ha for 

the vegetal productions and livestock unity for the animal activities) that normally is the 

gross margin. Sometimes are considered in the objective function some activities of 

buying and/or selling associated with the respective prices (negative for the buys and 

positive for the sells). After, it is built a set of constraints, generally one for each factor 

limiting. In the construction of the restrictions the logic is consider that the set of needs 

for each resource must be inferior or equal do the availabilities plus eventual buys 

whose price of buying was considered in the objective function to accounting for the 

economic impact of any need of obtain more determinate resource.  

In this way, the objectives of this work, with data obtained for the European Union 

countries in average for the years 2004-2011 from the Farm Accountancy Data Network 

(2014) and through the optimization software LINGO (2014), are the following: analyze 

the optimal allocation of resources (namely land, labor, machinery and costs of 

production) to the crops and livestock of the former twenty seven countries of the 

European Union; study the marginal costs of the non-optimal factors; and obtain the 

dual prices or shadow prices for the more used resources in the optimal point. 

For that, this study is structured in this first section with the introduction, in a second 

section with the literature review, the third section for the data description, the fourth for 

the model presentation, the fifth for the results analyze and finally a sixth section for the 

main conclusions and remarks. 
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2. Literature background 

Indeed, the linear programming, optimizing (maximizing or minimizing) an objective 

function subject to a set of constraints, is used in many sectors and contexts. In the 

agricultural sector these kind of models are considered, namely, to support decision 

(about the irrigation and drainage, the investments and the efficient uses of the 

resources), to policy analyzes (related, for example, with the Common Agricultural 

Policy) and, at a macro and micro level, to the farm planning (selecting the more 

adjusted productions). However, often these concepts are interrelated. These models 

that take into account the linear programming concepts present usually some difficulties 

in the construction, but can be a very interesting and helpful instrument in the technical 

and scientific approaches associated with the agricultural sector in the several countries, 

regions and contexts.   

Many of the models, developed by the several studies existents in the scientific 

literature available, take as base the linear programming knowledge, but introduce some 

changes with integer or binary variables, for example, or other developments taking into 

account the objectives pretended.  

About the utilization of models, taking into account the linear programming 

frameworks, to support the decisions about the strategies to allocate the water in an 

integrated system of farming irrigation, there is some works existent in the theoretical 

literature, as the studies of Lu et al. (2009) and Lu et al. (2011). The aspects related with 

the optimal water distribution, the value of the water and the best set of crop 

combination are, also, stressed by Keramatzadeh et al. (2011). On the other hand, 

Martins & Marques (2007) studied with these models the decisions related with the 

choices of the more adjusted technologies for the preparation of the soil. Babic´ & 

Peric´ (2011) considered these backgrounds to find the optimal feed for the animal 

consumption. Ohlmann &  Jones (2011) model the sell and marketing strategy for the 

pork production. Indeed, the decisions, in the agricultural sector, about when sell, how 

many sell and for who put some tradeoffs because the presence of decreasing returns to 

scale that in certain points of the production can appear. Garcia & Gomide (2013) used, 

also, the linear programming in experiences to find the optimal nutritional combination 

in the plant fertilization. Usually, in these kinds of models the typical constraints are 
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about the fertilization, the animal feed, the availability of area, labor and water. 

Generally, these are the usual factors that limit the optimal value found for the 

agricultural sector holdings.  Find a solution for the tradeoff among the environment 

preservation and the economic development bring great challenges and complex 

problems that usually are very difficult do solve. Zhang et al. (2013) developed a model 

with linear programming knowledges trying lead with this problem between the 

environment and the economy for certain regions of the China. Baio et al. (2004) used 

the linear programming to develop a model to support the farmers’ decisions in the 

selection of the more adjusted farming boom sprayer. Acs et al. (2007) analyzed the 

factors that can influence the decisions of the farmers in the conversion the agricultural 

practices from the conventional agriculture to the organic farming, namely at level of 

the machinery and labor.     

In terms of policy adjustments and agricultural planning, Glen & Tipper (2001) 

considered these models to analyze the transition, in the Mexico context, from semi-

subsistence farming to agricultural practices with new varieties, fertilizers and plant 

protection products. The semi-subsistence agriculture, with linear programming models, 

was, also, investigated in the European countries by Fritzsch et al. (2011). In a similar 

perspective, Bartolini et al. (2007) studied the impacts of the agricultural policies in the 

irrigation system of the Italian farms, concluding about the needs of taking into account 

the specificity of each local and system. Considering the specificities of each European 

Union country, sometimes this tentative of have a common agricultural policy does not 

produce the expected results, because the realities are different among each country and 

each region. The questions related with the irrigation, in a perspective of agricultural 

planning with the programming models, were, also, investigated by Júnior et al. (2008). 

The climate alterations are another preoccupation for the policy makers. In this way, 

Henseler et al. (2009) analyzed in certain German and Austrian zones, considering 

linear and non-linear backgrounds, the impacts of the modifications in the global 

environmental conditions on the agricultural productions, considering different 

hypothetical scenarios. With preoccupations in similar fields, Vaskan et al. (2013) 

considered these methodologies to built a model that help in the decisions related with 

the economic and environmental options in the agricultural sector. The contexts related 

about the design of agricultural systems are not easy, in the majority of the cases, 
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because are dependent of many factors and contexts. Considering these aspects 

Makowski et al. (2000 and 2001) proposed a model to support the options about the 

conceptions of the farming systems in the Europe and Netherlands, respectively. Viaggi 

et al. (2009) used these models to propose a methodology that support the preparation of 

environmental policies in the farming sector. On the other hand, Cid-Garcia et al. (2013) 

proposed a method to define homogeneous zones taking into account the soil properties. 

The delimitation of homogeneous areas avoid variability in the productivity of the 

crops, namely in farms with some heterogeneity in the soil quality. Zeng et al. (2010) 

built a model to help in the planning the optimal crop pattern in the China, considering 

different levels of water. Again, the water appears as one of the most limiting factors of 

the agricultural activities. 

 

3. Data description 

The following figures present the data (in average for each country from 2004 to 2011) 

of some variables considered in this work to analyze the optimal allocation of resources 

in the agricultural sector of the European Union countries, taking into account the 

farming system built for each country and available in the Farm Accountancy Data 

Network (2014). Exceptions for the values presented in the figures 3, 4, 5 and 6, the 

values showed in the others figures were obtained considering the possibility of total 

specialization in the crops or in the livestock productions.   

The figure 1 shows the evolution of unpaid labor input (in AWU-Annual Work Units), 

among the agricultural systems built for the former twenty seven European Union 

countries, by ha for the crops and by LU (Livestock Units) for the animal productions. 

The agricultural systems with more unpaid labor for the both productions (crops and 

livestock) are mainly those from Greece, Poland, Romania and Slovenia. These are 

countries where the relative agricultural workforce from the family is relevant. 
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Figure 1. Unpaid labor input (AWU) by ha and LU 

Observing the figure 2, the paid labor per ha is greater in Bulgaria, Cyprus, Malta and 

Netherlands, and per livestock unit in Bulgaria, also, Czech Republic, Hungary and 

Slovakia. The values from the figure 1 and 2 reveal some specialization, namely for 

Malta in the livestock productions. 

Figure 2. Paid labor input (AWU) by ha and LU 

The countries where the farms have more utilized agricultural area are the Czech 

Republic, Slovakia and United Kingdom. On the other hand, countries as Greece, Italy, 

Poland and Romania have the agricultural systems with less agricultural area (figure 3). 

Figure 3. Total utilized agricultural area 
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Countries as Belgium, Czech Republic, Denmark, Luxembourg, Netherlands, Slovakia 

and United Kingdom have the farms with more total livestock units (figure 4). Some 

cases with great agricultural area and livestock units (Czech Republic and Slovakia) 

may reveal high utilization of land to the animal feed. 

Figure 4. Total livestock units 

The crops output per ha, as the gross margin, are higher in Malta and Netherlands, that 

where the specific costs per ha are, also, greater (figure 5). Belgium, Cyprus, Greece 

and Italy show, too, signs of relevant agricultural returns. 

Figure 5. Crops output, costs and gross margin by ha 

The livestock output per LU present more relevant values in Cyprus, Netherlands and 

Finland (figure 6) and the gross margin are superior in Austria and Finland. These 

shows the relative weigh of the specific costs per LU in Cyprus and Netherlands, 

namely in comparison with the Finland. 
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Figure 6. Livestock output, costs and gross margin by LU 

The total farming overheads costs (costs linked with the production but not related with 

a specific activity) per ha are superior in Malta and Netherlands and per LU in Hungary, 

Finland and Slovakia (figure 7). One explanation for the context of Malta and 

Netherlands seems to be the obvious specialization in the intensive livestock 

productions in these two countries. These contexts repeat, more or less in the same 

pattern, in the following figures. 

Figure 7. Total farming overheads by ha and LU 

The current costs per ha with machinery and building (maintenance, insurances and 

small improvements) present the more relevant values, beyond the cases of Malta and 

Netherlands, in Belgium, Cyprus, Denmark and Slovenia. Austria and Finland have the 

greater current costs per LU with these investments (figure 8). 

Figure 8. Machinery and building current costs by ha and LU 
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The costs with energy per ha, after Malta and Netherlands, are significant mainly in 

Belgium and Cyprus (figure 9), and per LU in Hungary, Finland and Slovakia.  

Figure 9. Energy costs by ha and LU 

The costs per ha with contract work to supply some services (external work and 

machinery) are higher in Belgium and Denmark, with the context of Malta and 

Netherlands. However, for this variable Malta presents lower values than Belgium and 

close to those of the Denmark (figure 10). The contract work costs per LU are bigger in 

Greece, France, Hungary, Austria, Finland, Sweden and Slovakia.  

Figure 10. Contract work costs by ha and LU 

The figure 11 shows the importance of other direct inputs (water, insurance and other 

farming overheads) per ha in Netherlands, Malta, France, Austria, Germany and 

Finland. These costs per LU are significant mainly in Finland, France, Austria and 

Slovakia. 
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Figure 11. Other direct input costs by ha and LU 

The figure 12 reveals the significance of the total external factors (wages, rent and 

interest paid) per ha in Netherlands and Denmark and per LU in Bulgaria, Czech 

Republic, Denmark, Hungary, Netherlands and Slovakia.   

Figure 12. Total external factors costs by ha and LU 

 

The depreciation per ha is greater in Netherlands, Malta, Slovenia, Luxembourg and 

Belgium and by LU in Finland, Slovakia and Austria (figure 13). 

Figure 13. Depreciation costs by ha and LU 
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The figure 14 presents the weight of the wage paid per ha in Netherlands, Malta, 

Cyprus, Denmark and Italy and per LU in Slovakia, Czech Republic, Hungary and Italy. 

 

Figure 14. Wages paid by ha and LU 

The rent paid per ha is bigger in Netherlands, Belgium, Denmark and France and per 

LU in Bulgaria, Germany, Greece, France and Hungary (figure 15). 

Figure 15. Rent paid by ha and LU 

The interests paid per ha and per LU are higher mainly in Netherlands and in Denmark 

(figure 16). This reveals the importance of the credit for the agricultural sector in these 

two countries of the European Union.  

Figure 16. Interest paid by ha and LU 
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4. The model of linear programming 

The model considered in this study consists in maximize an objective function 

constrained by a set of restrictions for some factors that can be limiting to achieve the 

optimal value. The mathematical model can be resumed as the following: 

Max c1x1+c2x2+c3x3+…+ cnxn 

Subject to 

a11+ a12+ a13+…+ a1n<=b1 

a21+ a22+ a23+…+ a2n<=b2 

…. 

an1+ an2+ an3+…+ ann<=bn 

Where "x” are the variables considered for the crops and livestock productions of 

European Union country, the “c” are the respective gross margin per unit, the “a” are 

the need per unit of each variable for the resource considered and “b” are the 

availabilities of the factor analyzed.  

The model is well explained and developed in the annex. The model built taking into 

account the objectives for this work, namely analyze the optimal allocation of resources 

in the agricultural sector of the European Union countries, investigate the marginal costs 

and the shadow prices associated with the resources more used by crops and livestock 

productions in the Europe. 

 

5. Results of optimization 

All results presented in the following three tables were obtained by the informatics 

software for optimizations LINGO (2014). The results were obtained allowing the 

model find the optimal solution, without any constraint imposing some limitations in 

terms of maximum of ha or LU choosing for any country, considering the objectives for 

this work.   
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The table 1 summarizes some global values obtained in the process of optimization. It is 

possible to observe that the optimal value for the objective function is 1426544 euro. 

This is the optimal value obtained for set of optimal agricultural systems built by the 

model for the European Union context. The model has not infeasibilities, was solved in 

9 iterations, in 0,02 seconds and with the linear programming (LP). This model has 54 

variables, 15 constraints (considering the objective function) and 756 total nonzeros. 

The integer variables are those which can have only integer values or binary values. The 

binary variables are generally those with values of 0 and 1, and are usually utilized for 

situations of mutual exclusivity. Sometimes happens situations where in the optimal 

solution is pretended only one of two variables and in these cases these variables are a 

big help. 

Table 1. Global values for the optimal solution 
Objective value: 1426544. 
Infeasibilities: 0.000000 
Total solver iterations: 9 
Elapsed runtime seconds: 0.02 
Model Class: LP 
Total variables: 54 
Nonlinear variables: 0 
Integer variables: 0 
Total constraints: 15 
Nonlinear constraints: 0 
Total nonzeros: 756 
Nonlinear nonzeros: 0 
 

The table 2 with the solution for the variables and with the marginal costs (the costs per 

unit of produce activities not selected), shows that the optimal allocation of resources in 

the European Union countries is obtained for agricultural systems, only with crops, of 

156 ha in Czech Republic (actual 226 ha and 115 LU), 137 ha in France (actual 84 ha 

and 71 LU), 370 ha in Italy (actual 16 ha and 12 LU) and 163 ha in Netherlands (actual 

33 ha and 118 LU).  

The higher marginal costs are verified in Malta with the crops productions (7537.878), 

in Romania with livestock productions (4601.736), in Greece with livestock (3713.331), 

in Slovenia with crops and livestock (3051.728 and 3067.295, respectively), in Bulgaria 

with livestock (3052.707).  
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Table 2. Optimal solutions for the variables considered and reduced costs 
Variable Value Reduced Cost 
CROPBEL (Crops Belgium) 0.000000 197.2763 
LIVBEL (Livestock Belgium) 0.000000 50.78294 
CROPBUL (Crops Bulgaria) 0.000000 751.4842 
LIVBUL (Livestock Bulgaria) 0.000000 3052.707 
CROPCYP (Crops Cyprus) 0.000000 1516.298 
LIVCYP (Livestock Cyprus) 0.000000 1629.997 
CROPCZE (Crops Czech Republic) 155.7289 0.000000 
LIVCZE (Livestock Czech Republic) 0.000000 483.6328 
CROPDAN (Crops Denmark) 0.000000 246.2560 
LIVDAN (Livestock Denmark) 0.000000 217.0724 
CROPDEU (Crops Germany) 0.000000 269.2390 
LIVDEU (Livestock Germany) 0.000000 256.4321 
CROPELL (Crops Greece) 0.000000 1731.030 
LIVELL (Livestock Greece) 0.000000 3713.331 
CROPESP (Crops Spain) 0.000000 55.71102 
LIVESP (Livestock Spain) 0.000000 959.5075 
CROPEST (Crops Estonia) 0.000000 182.6683 
LIVEST (Livestock Estonia) 0.000000 926.5555 
CROPFRA (Crops France) 136.8632 0.000000 
LIVFRA (Livestock France) 0.000000 292.9608 
CROPHUN (Crops Hungary) 0.000000 139.4661 
LIVHUN (Livestock Hungary) 0.000000 1525.134 
CROPIRE (Crops Ireland) 0.000000 632.7263 
LIVIRE (Livestock Ireland) 0.000000 176.3846 
CROPITA (Crops Italy) 369.9176 0.000000 
LIVITA (Livestock Italy) 0.000000 1696.776 
CROPLTU (Crops Lithuania) 0.000000 689.5448 
LIVLTU (Livestock Lithuania) 0.000000 2584.918 
CROPLUX (Crops Luxembourg) 0.000000 459.2047 
LIVLUX (Livestock Luxembourg) 0.000000 30.65316 
CROPLVA (Crops Latvia) 0.000000 445.7995 
LIVLVA (Livestock Latvia) 0.000000 1703.679 
CROPMLT (Crops Malta) 0.000000 7537.878 
LIVMLT (Livestock Malta) 0.000000 1711.619 
CROPNED (Crops Netherlands) 163.2148 0.000000 
LIVNED (Livestock Netherlands) 0.000000 332.3807 
CROPOST (Crops Austria) 0.000000 967.6209 
LIVOST (Livestock Austria) 0.000000 943.8543 
CROPPOL (Crops Poland) 0.000000 1592.392 
LIVPOL (Livestock Poland) 0.000000 2514.373 
CROPPOR (Crops Portugal) 0.000000 721.7169 
LIVPOR (Livestock Portugal) 0.000000 2120.976 
CROPROU (Crops Romania) 0.000000 2954.989 
LIVROU (Livestock Romania) 0.000000 4601.736 
CROPSUO (Crops Finland) 0.000000 624.7614 
LIVSUO (Livestock Finland) 0.000000 1039.880 
CROPSVE (Crops Sweden) 0.000000 232.4234 
LIVSVE (Livestock Sweden) 0.000000 636.0242 
CROPSVK (Crops Slovakia) 0.000000 8.371419 
LIVSVK (Livestock Slovakia) 0.000000 737.3332 
CROPSVN (Crops Slovenia) 0.000000 3051.728 
LIVSVN (Livestock Slovenia) 0.000000 3067.295 
CROPUKI (Crops United Kingdom) 0.000000 53.64243 
LIVUKI (Livestock United Kingdom) 0.000000 115.2760 
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The lower loses in terms of marginal costs are observed in the crops produced in the 

Slovakia (8.371419), livestock produced in the Luxembourg (30.65316), livestock 

produced in Belgium (50.78294), crops produced in the United Kingdom (53.64243) 

and crops from Spain (55.71102). 

The countries where the marginal costs in the crops productions are superior to those 

verified in the livestock activities are the following: Belgium, Denmark, Germany, 

Ireland, Luxembourg, Malta and Austria.  

Indeed, some European Union countries have competitive advantages in produce 

livestock activities, as Belgium and Luxembourg. Other countries, as Malta has great 

disadvantages in produce crops.  

The table 3 presents the optimal slack or surplus and the dual price for each one 

equation. The rows represent the several equations, where the row 1 is the objective 

function and the others rows are the 14 constraints. The slacks or surplus represent, for 

each limiting factor, the difference between the availability and the units utilized by the 

model for the optimal value. The dual price or generally referred as the shadow price is 

the gain for the limiting factors depleted for any extra unit of that factor. 

The following table shows that the global availability in terms of unpaid labor input, 

energy costs, other direct inputs and interest paid were depleted in the productions 

selected for the European Union countries. On the other hand, for any extra AWU of 

unpaid labor the objective function would improve 22158 euro, for any extra euro in 

energy costs the improvements would be about 1,4 euro and for more one euro in other 

direct inputs and interest paid the objective function would increase about 0,8 euro. This 

means that for the optimal solution found the unpaid and the energy has positive impact 

in the global agricultural returns and the other direct inputs and the interest paid 

negative impact, because are paid at superior price than their respective contribution for 

the financial return in the farms. 
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Table 3. Optimal slack or surplus and dual prices 
Row    Slack or Surplus Dual Price 
1 (Objective function) 1426544. 1.000000 
2 Area constraint 1172.825 0.000000 
3 Livestock constraint 1424.540 0.000000 
4 Unpaid labour input/ha and /LU constraint 0.000000 22158.31 
5 Paid labour input/ha and /LU constraint 16.66188 0.000000 
6 Total farming overheads/ha and /LU constraint 79578.65 0.000000 
7 Machinery & building current costs/ha and /LU constraint 50747.27 0.000000 
8 Energy/ha and /LU constraint 0.000000 1.412988 
9 Contract work/ha and /LU constraint 28826.42 0.000000 
10 Other direct inputs/ha and /LU constraint 0.000000 0.8034313 
11 Depreciation/ha and /LU constraint 52411.33 0.000000 
12 Total external factors/ha and /LU constraint 39134.67 0.000000 
13 Wages paid/ha and /LU constraint 19605.66 0.000000 
14 Rent paid/ha and /LU constraint 19532.61 0.000000 
15 Interest paid/ha and /LU constraint 0.000000 0.8201974 
 

6. Conclusions 

This work had as objectives, using linear programming models run with data obtained 

from the Farm Accountancy Data Network and through the LINGO informatics 

software for optimizations, to study the optimal allocation of resources in the 

agricultural sector of the European Union countries, to analyze the marginal costs 

associated with the variables not chosen in the optimal solution and the dual prices or 

shadow prices for the limiting factors depleted.  

The literature review shows that the linear programming in its original form or with 

extensions or others developments can be used to support the operators and the policy 

makers in their decisions, definition of plans and structural strategies. In the agricultural 

sector these models are considered for the farm planning, the optimal allocation of 

water, the define adjusted policies for the environment and sustainability, for the 

irrigation plans, the optimal application of fertilizers and crop protection products, the 

chosen of the more adjusted machinery and, among others, for the delimitation of 

agricultural homogeneous zones. In general, the difficulties with these kinds of models 

are related with the conception of the structure. 

The data analyze shows that the agricultural systems built and available in the Farm 

Accountancy Data Network (2014) are heterogeneous among the different countries of the 

European Union. For example, countries as Greece, Poland, Romania and Slovenia use, yet, 

many familiar works in the farms. On the other hand, some countries seem to be specialized 
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in the livestock productions as Malta and Netherlands. The countries with bigger farms, in 

terms of area are Czech Republic, Slovakia and United Kingdom and in terms of livestock 

are Belgium, Czech Republic, Denmark, Luxembourg, Netherlands, Slovakia and United 

Kingdom. Some countries with great agricultural area and livestock units, as Czech 

Republic and Slovakia, seem that having great utilizations of land to the animal feed. The 

gross margins per ha come from Malta and Netherlands, Belgium, Cyprus, Greece and 

Italy, and the gross margins per LU are superior in Austria and Finland. 

In terms of the results obtained with the model presented, in this study, the values 

suggest in the optimal solution some concentration of the productions in the crops 

activities and in few European Union countries as the Czech Republic, France, Italy and 

Netherlands. The areas selected are more or less equal in Czech Republic and France, 

but much greater in Italy and Netherlands. This an approach obtained with the model 

totally “liberalized” to understand the solution in a context of optimal allocation of the 

European resources. On the other hand, there are high marginal costs for many crops 

and livestock activities of several European Union countries, what reveals, purely in an 

economic perspective (forgetting the social, geographic, strategic, sovereignty and so on 

aspects) greats inefficiencies. The dual prices reveal that the unpaid labor and the 

energy positively contribute for the global agricultural return and, for example, the 

interest paid negatively.    
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ANNEX 

Max 
(Objective function)  
1174,38.CROPBEL+476,125.LIVBEL+424,2.CROPBUL+289,6.LIVBUL+1514,88.CROPCYP+517,75.LIVCYP+403,75.CROPCZE+305,5.LIVCZE
+840,5.CROPDAN+450,375.LIVDAN+631,125.CROPDEU+634.LIVDEU+1633,13.CROPELL+482,75.LIVELL+751,875.CROPESP+356,625.LIV
ESP+186,875.CROPEST+328,625.LIVEST+739.CROPFRA+580,375.LIVFRA+481,5.CROPHUN+267,125.LIVHUN+29,875.CROPIRE+399,125.L
IVIRE+1801.CROPITA+593,125.LIVITA+258,5.CROPLTU+346,25.LIVLTU+291,5.CROPLUX+557,5.LIVLUX+217,375.CROPLVA+263.LIVLV
A+4307,63.CROPMLT+252,875.LIVMLT+3653,5.CROPNED+686,5.LIVNED+407,25.CROPOST+757,625.LIVOST+497,625.CROPPOL+377,875.
LIVPOL+610,75.CROPPOR+287,625.LIVPOR+490,8.CROPROU+354,6.LIVROU+337,25.CROPSUO+750,375.LIVSUO+394,625.CROPSVE+325
,625.LIVSVE+261,125.CROPSVK+106,875.LIVSVK+698,125.CROPSVN+223,625.LIVSVN+347,125.CROPUKI+368,75.LIVUKI 
 
Subject to 
(Area constraint) 
CROPBEL+CROPBUL+CROPCYP+CROPCZE+CROPDAN+CROPDEU+CROPELL+CROPESP+CROPEST+CROPFRA+CROPHUN+CROPIRE
+CROPITA+CROPLTU+CROPLUX+CROPLVA+CROPMLT+CROPNED+CROPOST+CROPPOL+CROPPOR+CROPROU+CROPSUO+CROPS
VE+CROPSVK+CROPSVN+CROPUKI<=1998,55 
 
(Livestock constraint) 
LIVBEL+LIVBUL+LIVCYP+.LIVCZE+LIVDAN+LIVDEU+LIVELL+LIVESP+LIVEST+LIVFRA+LIVHUN+LIVIRE+LIVITA+LIVLTU+LIVL
UX+LIVLVA+LIVMLT+LIVNED+LIVOST+LIVPOL+LIVPOR+LIVROU+LIVSUO+LIVSVE+.LIVSVK+LIVSVN+LIVUKI<=1424,54 
 
(Unpaid labour input/ha and /LU constraint) 
0,0359.CROPBEL+0,0138.LIVBEL+0,044.CROPBUL+0,1251.LIVBUL+0,1122.CROPCYP+0,0795.LIVCYP+0,0059.CROPCZE+0,0115.LIVCZE+
0,01.CROPDAN+0,0061.LIVDAN+0,0177.CROPDEU+0,0175.LIVDEU+0,1379.CROPELL+0,172.LIVELL+0,0297.CROPESP+0,0484.LIVESP+0,
0108.CROPEST+0,0367.LIVEST+0,0174.CROPFRA+0,0206.LIVFRA+0,0152.CROPHUN+0,0438.LIVHUN+0,0243.CROPIRE+0,0211.LIVIRE+0,
0645.CROPITA+0,082.LIVITA+0,0372.CROPLTU+0,115.LIVLTU+0,018.CROPLUX+0,0141.LIVLUX+0,0225.CROPLVA+0,0667.LIVLVA+0,45
28.CROPMLT+0,0751.LIVMLT+0,0442.CROPNED+0,0123.LIVNED+0,0447.CROPOST+0,0553.LIVOST+0,0844.CROPPOL+0,1168.LIVPOL+0,
0541.CROPPOR+0,0978.LIVPOR+0,1485.CROPROU+0,2136.LIVROU+0,0225.CROPSUO+0,0419.LIVSUO+0,0126.CROPSVE+0,0193.LIVSVE
+0,0022.CROPSVK+0,0068.LIVSVK+0,1561.CROPSVN+0,137.LIVSVN+0,0084.CROPUKI+0,0102.LIVUKI<=34,374 
 
(Paid labour input/ha and /LU constraint) 
0,009.CROPBEL+0,0035.LIVBEL+0,0431.CROPBUL+0,1226.LIVBUL+0,0454.CROPCYP+0,0322.LIVCYP+0,026.CROPCZE+0,0508.LIVCZE+0
,009.CROPDAN+0,0055.LIVDAN+0,0098.CROPDEU+0,0097.LIVDEU+0,0223.CROPELL+0,0278.LIVELL+0,0103.CROPESP+0,0168.LIVESP+0
,0105.CROPEST+0,0355.LIVEST+0,0065.CROPFRA+0,0077.LIVFRA+0,0189.CROPHUN+0,0547.LIVHUN+0,0015.CROPIRE+0,0013.LIVIRE+0
,0182.CROPITA+0,0232.LIVITA+0,0082.CROPLTU+0,0254.LIVLTU+0,0033.CROPLUX+0,0026.LIVLUX+0,0131.CROPLVA+0,0389.LIVLVA+
0,0561.CROPMLT+0,0093.LIVMLT+0,0361.CROPNED+0,0101.LIVNED+0,003.CROPOST+0,0037.LIVOST+0,0127.CROPPOL+0,0176.LIVPOL
+0,0118.CROPPOR+0,0213.LIVPOR+0,0262.CROPROU+0,0377.LIVROU+0,0044.CROPSUO+0,0082.LIVSUO+0,0031.CROPSVE+0,0047.LIVS
VE+0,0285.CROPSVK+0,0895.LIVSVK+0,0065.CROPSVN+0,0057.LIVSVN+0,0056.CROPUKI+0,0067.LIVUKI<=34,225 
 
 
 
(Total farming overheads/ha and /LU constraint) 
751,7519.CROPBEL+288,5065.LIVBEL+208,739.CROPBUL+593,0938.LIVBUL+678,5026.CROPCYP+480,7411.LIVCYP+372,3715.CROPCZE+
728,7493.LIVCZE+714,5516.CROPDAN+439,6143.LIVDAN+694,7889.CROPDEU+687,2633.LIVDEU+428,4001.CROPELL+534,3762.LIVELL+
206,7524.CROPESP+337,0213.LIVESP+154,4806.CROPEST+524,2598.LIVEST+553,7382.CROPFRA+653,1154.LIVFRA+321,0813.CROPHUN+
928,4939.LIVHUN+247,9508.CROPIRE+215,6276.LIVIRE+441,8683.CROPITA+562,0616.LIVITA+127,5191.CROPLTU+394,6082.LIVLTU+528
,6646.CROPLUX+414,272.LIVLUX+177,0833.CROPLVA+525,7459.LIVLVA+2126,597.CROPMLT+352,5178.LIVMLT+2794,745.CROPNED+7
80,0025.LIVNED+628,8227.CROPOST+778,8813.LIVOST+263,1594.CROPPOL+364,0634.LIVPOL+172,1053.CROPPOR+310,8876.LIVPOR+22
1,1997.CROPROU+318,1252.LIVROU+653,4055.CROPSUO+1215,068.LIVSUO+479,8903.CROPSVE+736,6819.LIVSVE+279,6471.CROPSVK+
878,5766.LIVSVK+503,104.CROPSVN+441,3534.LIVSVN+325,5339.CROPUKI+391,3226.LIVUKI<=832952,7 
 
(Machinery & building current costs/ha and /LU constraint) 
197,503.CROPBEL+75,7974.LIVBEL+30,3477.CROPBUL+86,2275.LIVBUL+215,263.CROPCYP+152,521.LIVCYP+93,0738.CROPCZE+182,15.
LIVCZE+245,563.CROPDAN+151,078.LIVDAN+170,883.CROPDEU+169,032.LIVDEU+74,778.CROPELL+93,2763.LIVELL+43,3243.CROPES
P+70,6217.LIVESP+37,7408.CROPEST+128,081.LIVEST+120,683.CROPFRA+142,341.LIVFRA+48,7455.CROPHUN+140,961.LIVHUN+91,828
9.CROPIRE+79,8579.LIVIRE+70,6246.CROPITA+89,8354.LIVITA+29,783.CROPLTU+92,1635.LIVLTU+170,691.CROPLUX+133,757.LIVLUX
+40,2946.CROPLVA+119,632.LIVLVA+604,52.CROPMLT+100,209.LIVMLT+582,797.CROPNED+162,656.LIVNED+185,987.CROPOST+230,3
7.LIVOST+66,8693.CROPPOL+92,5092.LIVPOL+43,5628.CROPPOR+78,6909.LIVPOR+43,6769.CROPROU+62,8153.LIVROU+185,111.CROPS
UO+344,23.LIVSUO+131,965.CROPSVE+202,58.LIVSVE+46,5562.CROPSVK+146,267.LIVSVK+240,109.CROPSVN+210,638.LIVSVN+92,258
3.CROPUKI+110,903.LIVUKI<=203005 
 
(Energy/ha and /LU constraint) 
252,111.CROPBEL+96,7549.LIVBEL+97,3024.CROPBUL+276,467.LIVBUL+308,505.CROPCYP+218,586.LIVCYP+125,817.CROPCZE+246,231
.LIVCZE+152,5.CROPDAN+93,8228.LIVDAN+195,942.CROPDEU+193,82.LIVDEU+182,209.CROPELL+227,283.LIVELL+67,716.CROPESP+1
10,382.LIVESP+64,9933.CROPEST+220,567.LIVEST+87,1637.CROPFRA+102,807.LIVFRA+137,192.CROPHUN+396,727.LIVHUN+50,9449.C
ROPIRE+44,3036.LIVIRE+181,317.CROPITA+230,637.LIVITA+65,9703.CROPLTU+204,145.LIVLTU+115,397.CROPLUX+90,4275.LIVLUX+8
4,2.CROPLVA+249,983.LIVLVA+1083,01.CROPMLT+179,526.LIVMLT+987,74.CROPNED+275,674.LIVNED+124,491.CROPOST+154,199.LI
VOST+128,065.CROPPOL+177,17.LIVPOL+72,6215.CROPPOR+131,182.LIVPOR+92,1828.CROPROU+132,576.LIVROU+187,667.CROPSUO+
348,984.LIVSUO+142,271.CROPSVE+218,402.LIVSVE+101,743.CROPSVK+319,65.LIVSVK+166,412.CROPSVN+145,987.LIVSVN+78,2941.C
ROPUKI+94,1169.LIVUKI<=259809 
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(Contract work/ha and /LU constraint) 
207,88.CROPBEL+79,779.LIVBEL+27,215.CROPBUL+77,325.LIVBUL+56,579.CROPCYP+40,088.LIVCYP+51,116.CROPCZE+100,04.LIVCZE
+157,44.CROPDAN+96,862.LIVDAN+108,76.CROPDEU+107,58.LIVDEU+113,35.CROPELL+141,39.LIVELL+37,077.CROPESP+60,439.LIVES
P+21,948.CROPEST+74,484.LIVEST+118,93.CROPFRA+140,27.LIVFRA+56,304.CROPHUN+162,82.LIVHUN+66,154.CROPIRE+57,53.LIVIRE
+54,586.CROPITA+69,435.LIVITA+4,0749.CROPLTU+12,61.LIVLTU+94,833.CROPLUX+74,313.LIVLUX+15,181.CROPLVA+45,072.LIVLVA
+181,27.CROPMLT+30,048.LIVMLT+461,14.CROPNED+128,7.LIVNED+112,43.CROPOST+139,25.LIVOST+34,256.CROPPOL+47,39.LIVPOL
+22,718.CROPPOR+41,037.LIVPOR+65,245.CROPROU+93,834.LIVROU+96,643.CROPSUO+179,72.LIVSUO+103,54.CROPSVE+158,95.LIVS
VE+51,082.CROPSVK+160,49.LIVSVK+41,73.CROPSVN+36,608.LIVSVN+62,023.CROPUKI+74,558.LIVUKI<=148521 
 
(Other direct inputs/ha and /LU constraint) 
94,262.CROPBEL+36,176.LIVBEL+53,881.CROPBUL+153,09.LIVBUL+98,197.CROPCYP+69,576.LIVCYP+102,36.CROPCZE+200,33.LIVCZE
+159,05.CROPDAN+97,853.LIVDAN+219,2.CROPDEU+216,83.LIVDEU+58,062.CROPELL+72,425.LIVELL+58,631.CROPESP+95,573.LIVESP
+29,8.CROPEST+101,13.LIVEST+226,97.CROPFRA+267,7.LIVFRA+78,851.CROPHUN+228,02.LIVHUN+39,014.CROPIRE+33,928.LIVIRE+13
5,36.CROPITA+172,18.LIVITA+27,681.CROPLTU+85,66.LIVLTU+147,75.CROPLUX+115,78.LIVLUX+37,405.CROPLVA+111,05.LIVLVA+25
7,89.CROPMLT+42,749.LIVMLT+763,06.CROPNED+212,97.LIVNED+205,92.CROPOST+255,06.LIVOST+33,969.CROPPOL+46,994.LIVPOL+
33,188.CROPPOR+59,951.LIVPOR+20,074.CROPROU+28,87.LIVROU+183,99.CROPSUO+342,14.LIVSUO+102,11.CROPSVE+156,75.LIVSVE
+80,265.CROPSVK+252,17.LIVSVK+54,853.CROPSVN+48,12.LIVSVN+92,958.CROPUKI+111,74.LIVUKI<=221619 
 
(Depreciation/ha and /LU constraint) 
550,836.CROPBEL+211,399.LIVBEL+99,2273.CROPBUL+281,936.LIVBUL+465,8.CROPCYP+330,034.LIVCYP+123,126.CROPCZE+240,963.L
IVCZE+414,925.CROPDAN+255,274.LIVDAN+315,727.CROPDEU+312,307.LIVDEU+381,601.CROPELL+476,001.LIVELL+84,5639.CROPESP
+137,845.LIVESP+79,926.CROPEST+271,244.LIVEST+326,917.CROPFRA+385,588.LIVFRA+127,748.CROPHUN+369,417.LIVHUN+164,595.C
ROPIRE+143,138.LIVIRE+414,358.CROPITA+527,068.LIVITA+99,5972.CROPLTU+308,204.LIVLTU+580,032.CROPLUX+454,525.LIVLUX+9
0,9703.CROPLVA+270,084.LIVLVA+814,993.CROPMLT+135,098.LIVMLT+1330,64.CROPNED+371,376.LIVNED+467,222.CROPOST+578,71
7.LIVOST+208,81.CROPPOL+288,875.LIVPOL+155,43.CROPPOR+280,766.LIVPOR+122,131.CROPROU+175,646.LIVROU+425,459.CROPSU
O+791,179.LIVSUO+242,665.CROPSVE+372,516.LIVSVE+183,507.CROPSVK+576,531.LIVSVK+600,695.CROPSVN+526,966.LIVSVN+154,6
61.CROPUKI+185,917.LIVUKI<=486787 
 
(Total external factors/ha and /LU constraint) 
537,095.CROPBEL+206,126.LIVBEL+219,002.CROPBUL+622,255.LIVBUL+519,516.CROPCYP+368,094.LIVCYP+301,436.CROPCZE+589,924
.LIVCZE+1136,39.CROPDAN+699,14.LIVDAN+421,672.CROPDEU+417,105.LIVDEU+291,697.CROPELL+363,855.LIVELL+179,443.CROPES
P+292,505.LIVESP+106,398.CROPEST+361,083.LIVEST+327,924.CROPFRA+386,776.LIVFRA+220,468.CROPHUN+637,544.LIVHUN+99,302
7.CROPIRE+86,3574.LIVIRE+369,153.CROPITA+469,567.LIVITA+63,1351.CROPLTU+195,372.LIVLTU+257,193.CROPLUX+201,541.LIVLU
X+85,7037.CROPLVA+254,447.LIVLVA+772,447.CROPMLT+128,046.LIVMLT+2191,45.CROPNED+611,625.LIVNED+152,424.CROPOST+18
8,798.LIVOST+88,1646.CROPPOL+121,97.LIVPOL+116,022.CROPPOR+209,58.LIVPOR+132,85.CROPROU+191,062.LIVROU+218,903.CROP
SUO+407,07.LIVSUO+262,378.CROPSVE+402,778.LIVSVE+241,728.CROPSVK+759,444.LIVSVK+77,438.CROPSVN+67,9333.LIVSVN+223,4
64.CROPUKI+268,624.LIVUKI<=625191 
 
(Wages paid/ha and /LU constraint) 
182,4213.CROPBEL+70,00944.LIVBEL+111,5349.CROPBUL+316,9062.LIVBUL+372,0617.CROPCYP+263,6177.LIVCYP+245,645.CROPCZE+
480,7392.LIVCZE+339,1536.CROPDAN+208,6578.LIVDAN+203,4908.CROPDEU+201,2867.LIVDEU+167,2223.CROPELL+208,5892.LIVELL+
132,0191.CROPESP+215,2006.LIVESP+81,43859.CROPEST+276,3776.LIVEST+132,3562.CROPFRA+156,1097.LIVFRA+139,4293.CROPHUN+
403,1978.LIVHUN+30,97962.CROPIRE+26,94107.LIVIRE+285,7866.CROPITA+363,5239.LIVITA+37,15222.CROPLTU+114,9676.LIVLTU+69,
32501.CROPLUX+54,32445.LIVLUX+60,42293.CROPLVA+179,3908.LIVLVA+610,0391.CROPMLT+101,1238.LIVMLT+1048,511.CROPNED+
292,6355.LIVNED+40,03446.CROPOST+49,58805.LIVOST+60,82582.CROPPOL+84,14846.LIVPOL+88,59312.CROPPOR+160,0329.LIVPOR+8
5,44825.CROPROU+122,8901.LIVROU+92,13817.CROPSUO+171,3394.LIVSUO+99,50195.CROPSVE+152,7459.LIVSVE+196,4037.CROPSVK
+617,0482.LIVSVK+39,62242.CROPSVN+34,7592.LIVSVN+132,0898.CROPUKI+158,7845.LIVUKI<=352824,4 
 
(Rent paid/ha and /LU constraint) 
178,8496.CROPBEL+68,63869.LIVBEL+83,14717.CROPBUL+236,2475.LIVBUL+110,5973.CROPCYP+78,36177.LIVCYP+39,94397.CROPCZE
+78,1723.LIVCZE+160,913.CROPDAN+98,99867.LIVDAN+150,899.CROPDEU+149,2645.LIVDEU+119,1463.CROPELL+148,6203.LIVELL+39
,26654.CROPESP+64,00727.LIVESP+7,330762.CROPEST+24,87836.LIVEST+137,1317.CROPFRA+161,7422.LIVFRA+48,17954.CROPHUN+13
9,3242.LIVHUN+42,93602.CROPIRE+37,33881.LIVIRE+75,02211.CROPITA+95,42898.LIVITA+15,85636.CROPLTU+49,06754.LIVLTU+102,4
085.CROPLUX+80,2493.LIVLUX+6,279265.CROPLVA+18,64263.LIVLVA+71,27336.CROPMLT+11,81471.LIVMLT+331,7032.CROPNED+92,
57711.LIVNED+59,90543.CROPOST+74,20091.LIVOST+13,19081.CROPPOL+18,2486.LIVPOL+22,03441.CROPPOR+39,80254.LIVPOR+36,50
931.CROPROU+52,50701.LIVROU+65,25906.CROPSUO+121,3552.LIVSUO+83,88422.CROPSVE+128,7711.LIVSVE+30,08498.CROPSVK+94,
51899.LIVSVK+23,52328.CROPSVN+20,63605.LIVSVN+55,62184.CROPUKI+66,86274.LIVUKI<=126412,2 
 
(Interest paid/ha and /LU constraint) 
175,8236.CROPBEL+67,4774.LIVBEL+24,31331.CROPBUL+69,08184.LIVBUL+36,82907.CROPCYP+26,09459.LIVCYP+15,84837.CROPCZE+
31,01603.LIVCZE+636,3181.CROPDAN+391,4826.LIVDAN+67,28383.CROPDEU+66,55504.LIVDEU+5,390248.CROPELL+6,723669.LIVELL+
8,164261.CROPESP+13,30833.LIVESP+17,62562.CROPEST+59,81594.LIVEST+58,43632.CROPFRA+68,92366.LIVFRA+32,86735.CROPHUN+
95,04488.LIVHUN+25,38991.CROPIRE+22,08004.LIVIRE+8,336683.CROPITA+10,60436.LIVITA+10,12022.CROPLTU+31,31704.LIVLTU+85,
45939.CROPLUX+66,96767.LIVLUX+19,00339.CROPLVA+56,41953.LIVLVA+91,13429.CROPMLT+15,10698.LIVMLT+811,2332.CROPNED+
226,4121.LIVNED+52,48437.CROPOST+65,00893.LIVOST+14,15496.CROPPOL+19,58245.LIVPOL+5,394737.CROPPOR+9,744949.LIVPOR+1
0,84885.CROPROU+15,60262.LIVROU+61,51545.CROPSUO+114,3936.LIVSUO+78,99084.CROPSVE+121,2592.LIVSVE+15,23908.CROPSVK
+47,87711.LIVSVK+14,30391.CROPSVN+12,54826.LIVSVN+35,75189.CROPUKI+42,97717.LIVUKI<=145955 
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Resumo: O Selo de Combustível Social é um instrumento de política agrícola brasileira 
e prevê benefícios financeiros para as empresas que cumprem a regra de ter, no mínimo, 
40% de agricultores familiares dentro do quadro de fornecedores de soja. O recorte da 
presente pesquisa foi a cadeia de suprimentos de uma empresa processadora de soja, 
contemplando agricultores familiares produtores de soja da região Norte do Rio Grande 
do Sul/Brasil berço da soja no país. O objetivo foi identificar o perfil gerencial desses 
agricultores familiares, o nível de administração dos seus estabelecimentos, 
caracterizando as unidades de produção e identificando o conhecimento destes 
agricultores sobre dos custos das atividades agropecuárias que desenvolvem.  
Especificamente, buscou-se caracterizar as propriedades rurais; definir como é o 
controle financeiro e as ferramentas utilizadas; verificar o conhecimento de custos, de 
produção e lucro das atividades agropecuárias e se utilizam a contabilidade de custos no 
gerenciamento da propriedade. O questionário foi aplicado na totalidade de agricultores 
familiares fornecedores de soja para a Empresa 1 (exigidos legalmente para obtenção do 
Selo de Combustível Social), perfazendo 220 produtores. Constatou-se que 99,5% dos 
agricultores têm pouca noção dos lucros das atividades, 87,3% têm conhecimento 
apenas ‘aproximado’ de custos das atividades e apenas 30% dos pesquisados se 
consideram ‘organizado’ e ‘muito organizado’. Mesmo assim, 59% se consideram bons 
administradores, afirmando, em 70% dos casos, que ‘gostam’ ou ‘gostam muito’ de 
gerenciar a propriedade. Como principal constatação, destaca-se o desconhecimento 
desses agricultores a cerca dos custos de produção. Mesmo desconhecendo a 
rentabilidade, os mesmos são impulsionados a permanecer no cultivo por incentivo 
institucional, representados por estímulos fiscais propiciados por força de lei nacional, 
que incluem e garantem a participação dos mesmos na cadeia produtiva. Por fim, 
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destaca-se que a comunicação/artigo do presente trabalho terá uma estrutura composta 
por introdução, referencial teórico, resultados e discussões e considerações finais. 
Palavras-Chaves: Administração rural; Agricultura familiar; Selo Combustível Social. 
 
Abstract 
This study aimed to identify the managerial profile of family farmers, the level of  
management of their establishments by characterizing the production units and 
identifying their knowledge on costs related to agricultural activities they develop. 
Specifically, we sought to identify the size of the farms, the age of the managers and the 
number of people in each family; the main products developed; the functioning of the 
financial control and the tools used; the knowledge on costs, production and profit from 
agricultural activities and if they use cost accounting in the management of their 
properties. As focus of the research we have adopted the supply chain of a vegetable 
oils company, comprising farmers from Getúlio Vargas, Erebango, Estação and 
Floriano Peixoto, all located in the northern region of Rio Grande do Sul, the land of 
soybean fields in Brazil. A questionnaire was applied to all soybean family farmers who 
supply Company 1, Unit of Getúlio Vargas, and who are legally required to obtain the 
Social Fuel Seal (40% of the company’s suppliers), totaling 220 family farmers. We 
found that 99.5% have little idea of the profits of the activities; 87.3% of the producers 
have only an “approximate” knowledge of the costs of the activities; and only 30% of 
the respondents consider themselves to be “organized” and “very organized”. However, 
59% consider themselves to be good managers, claiming in 70% of the cases that they 
like or like a lot to manage their properties. As the main finding, there is the lack of 
knowledge from these farmers about production costs, i.e., accounting, and specifically 
cost accounting is not used as a management tool in these establishments. Nonetheless, 
even unknowing the profitability according to production scale, it seems they are driven 
to keep cropping due to institutional incentives, represented by fiscal stimulus provided 
by law, which include and ensure their participation in the production chain. 
Keywords: Rural Management; Family farming; Social Fuel Seal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como público alvo, agricultores familiares da região 

norte do Rio Grande do Sul/Brasil que produzem soja e comercializam para uma 

importante empresa regional que faz a extração do óleo. Porém, cabe ressaltar que 

quando se trata da agricultura familiar é fato sua heterogeneidade, já que coexistem 

diversas categorias de agricultor familiar, seja em nível de América Latina, Brasil e até 

mesmo dentro do RS. Cabe salientar ainda que apesar da existência desses 

estabelecimentos familiares e da evidente diversidade no Brasil, a expressão “agricultor 

familiar” ganhou legitimidade a partir da década de 1990, sendo formalmente definida 
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pela Lei 11.326/06. A referida Lei destaca que agricultor familiar é o produtor que 

atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: (i) não possui área maior do que 

quatro módulos fiscais;1 (ii) utiliza preponderantemente mão de obra da própria família 

em seu estabelecimento; (iii) possui renda familiar originada primordialmente de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento; e (iv) dirige com sua 

família o estabelecimento (Brasil, 2006). 

As unidades de produção familiares representam um segmento importante na 

economia de vários municípios e produzem mais de 50% da produção dos alimentos 

consumidos no Brasil (IBGE, 2009). Estes produtores e seus familiares são responsáveis 

por muitos empregos no comércio e nos serviços prestados nas pequenas cidades 

(Nascimento, 2014). Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (2009) existe 

no Brasil 4.367.902 estabelecimentos rurais com até quatro módulos fiscais de terra, que 

ocupam 24% do território brasileiro e, trabalhando nos estabelecimentos, tem cerca de 

12,3 milhões de pessoas.  

Com relação a cultura da soja, Fenner (2006) comprovou que não há viabilidade 

na soja cultivada em unidades de produção familiares. Este trabalho evidencia que em 

pequena escala se torna inviável a produção de soja diante da conjuntura em que os 

preços estavam muito baixos (o período analisado foi de 2000 a 2004). Mesmo assim, 

os agricultores seguem cultivando a commodity pela facilidade de comercialização, fator 

que influenciaria na tomada de decisão sobre o que produzir e, também, pelo acesso ao 

crédito rural, que assume importância já que é um instrumento de produção (Wesz 

Junior e Bueno, 2008). Esta temática é relevante quando se percebe que o cultivo de 

soja em pequena escala pode levar à descapitalização de muitos agricultores familiares, 

aumentando as chances destes abandonarem a atividade agrícola, com implicâncias 

sociais mais sérias (Wesz Junior e Bueno, 2008).  

Existem muitos desafios para a consolidação das unidades de produção 

familiares, inclusive e especialmente as que possuem uma commodity como principal 

atividade econômica. Dentre esse desafios, destaca-se a gestão, a qual seria um 

instrumento importante para auxílio na identificação da lucratividade das propriedade, 

bem como, embasaria a tomada de decisão. Destaca-se que a gestão financeira é um 

critério importante para o sucesso das propriedades rurais e é um dos menos 

considerados pelos seus gestores, já que priorizam atividades operacionais (Breitenbach, 
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2014). São raros os produtores que realizam essa análise e, portanto, poucos sabem o 

real custo e lucro das atividades desenvolvidas na sua propriedade. Esse fator 

condiciona a tomada de decisão, já que o agricultor se limita a decidir baseado em 

tradições produtivas históricas da região e não na conjuntura real (Breitenbach, 2014).

Para contribuir com a complexidade da gestão rural, cabe salientar que a 

produção agrícola depende dos aspectos de mercado e das restrições impostas pela 

natureza o que faz com que as condições climáticas e o período de maturação dos 

investimentos interfiram diretamente na lucratividade da empresa rural. Estes fatores 

robustecem a necessidade das atividades agrícolas terem uma gestão estratégica 

(Azevedo, 1997). A gestão de uma propriedade rural consiste em coletar dados, gerar 

informações a partir destes dados, tomar decisões e ações que se originam das decisões 

tomadas. O conhecimento de custos, das finanças e realização da contabilidade da 

propriedade rural é essencial para se manter produtiva e sustentar a quem dela depende 

(Martins, 2014).

Tendo por base essa realidade, ressalta-se a importância de dirigir estudos no 

sentido de qualificar a gestão das unidades de produção familiares. Nesse sentido, o 

presente estudo busca verificar a percepção dos agricultores familiares produtores de 

soja acerca do gerenciamento dos seus estabelecimentos, caracterizando o perfil dos 

gestores, as unidades de produção e procurando estabelecer correlações entre as 

variáveis estudadas.  Especificamente, busca-se identificar o tamanho das propriedades 

rurais, a idade dos administradores e número de pessoas na família; o conhecimento de 

custos, de produção e lucro das atividades agropecuárias e se utilizam a contabilidade de 

custos no gerenciamento da propriedade; bem como quais as ferramentas utilizadas no 

auxílio a gestão. 

Como recorte foi adotado a cadeia de suprimentos de uma empresa processadora 

de óleos vegetais que por questão de sigilo será denominada doravante Empresa 1. Tal 

pesquisa foi realizada com agricultores familiares fornecedores de matéria prima para a 

empresa, ou seja, soja. Os agricultores pertencem a região Norte do Rio Grande do Sul, 

Brasil. 
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O método utilizado nesta pesquisa é o Estudo de Caso e como instrumento de 

levantamento de dados foi adotado o questionário fechado para os produtores familiares 

e entrevista aberta com o gerente da empresa. Um estudo de caso é um estudo 

específico, concentrado, amplo e detalhado de um único caso. Esse tipo de estudo é 

mais utilizado quando o pesquisador quer aprofundar seus estudos enfatizando um único

assunto (Lopes, 2006). 

O questionário foi aplicado no ano de 2015 na população de agricultores que 

fornecem soja para a Empresa 1 - Unidade de Getúlio Vargas, totalizando 220 

produtores rurais familiares. Esses agricultores escolhidos formam a totalidade do 

percentual de 40% de agricultores familiares fornecedores de soja, exigidos legalmente 

para obtenção do Selo de Combustível Social. O questionário foi formado por 20 

questões que visavam identificar o perfil do agricultor e sua visão com relação à sua 

gestão.  

Após a aplicação do questionário, as respostas foram tabuladas em planilhas do

Excel para, posteriormente, os dados serem tratados estatisticamente pelo Programa de 

Análise Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Foram realizadas 

as análises Univariada, Bivariada e o Chi-Square Tests. A análise Bivariada permite a 

apreciação simultânea de duas (ou mais) variáveis, admite determinar se as diferenças 

entre a distribuição de duas variáveis são estatisticamente significativas, com o objetivo 

de pesquisar influências, causalidades ou coincidências. 

Foram analisadas as informações com o Chi-Square Tests em que foram 

aplicados cruzamentos de informações entre: a idade do administrador da propriedade e 

como ele se auto avalia; a idade do administrador e o gosto pela administração da 

propriedade; a idade e o grau de organização como gestor; idade e conhecimento dos

lucros das atividades e; relação do tamanho da propriedade com o conhecimento dos 

lucros. O uso da idade como variável de referência se deu baseado nas características 

regionais já que recentemente foram ofertados por instituições de ensino em nível

federal, sem custos para os agricultores, vários cursos na área de gestão e na área do 

agronegócio. Dessa forma, a hipótese inicial era de que a maior formação de jovens

impactaria na melhoria da gestão daqueles estabelecimentos que eles se 

responsabilizam.

2. MATERIAL E MÉTODOS
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir caracteriza-se os agricultores familiares fornecedores de soja para a 

Empresa 1, buscando verificar se há sintonia com dados censitários. Após, discute-se a 

gestão realizada pelos agricultores a partir da perspectiva dos mesmos, em consonância 

com estudos acadêmicos pertinentes. 

 

3.1 Perfil dos estabelecimentos e dos agricultores  

Quanto ao tamanho das propriedades, destaca-se que quase 80% dos 

entrevistados possuem estabelecimentos até 40 ha, sendo que 44% têm menos de 20 ha. 

Destaca-se ainda, que dos agricultores que participaram da pesquisa 37 têm área até 10 

ha, 41 possuem área de 11 a 20 ha, 76 de 21 a 40 ha, 34 têm área de 41 a 60 ha e 32 com 

área de 61 a 80 ha.  

Quanto às características dos agricultores familiares entrevistados, a maioria está 

na faixa que vai de 31 a 45 anos, correspondendo com 34,1% dos produtores, sendo que 

se somados, temos que 78% dos entrevistados têm até 45 anos (Figura 1). Ou seja, 

observa-se que os agricultores envolvidos com a atividade são adultos de meia idade, 

contrapondo o que aponta boa parte da literatura especializada, que afirma que o campo 

está ‘ envelhecendo’.  

 

Figura 1. Idade dos agricultores familiares fornecedores da Empresa 1 estudada. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 



Atas  Proceedings    |    3253

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21

 
 

7 
 

Num estudo também realizado na metade norte do estado do Rio Grande do Sul, 

o diagnóstico da realidade rural possibilitou constatar o envelhecimento da população 

rural (Godoy et al., 2010).  

Quanto ao tamanho das famílias, quase metade dos estabelecimentos possuem 

até três pessoas (48%). A Figura 2 mostra que as famílias que possuem três membros 

correspondem a 26,8%, as com duas pessoas aparecem em 18,2% dos casos. O número 

médio de moradores por domicílio segundo local de residência na área rural no Brasil é 

de 3,5 moradores, enquanto na área urbana é 3,2. Já na Região Sul, a média é de 3,2 e 

3,0, respectivamente (MDA, 2011).  

 

Figura 2. Composição do grupo familiar de agricultores familiares estudados. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

A Figura 3 demonstra a escassez de formação em nível superior e ensino médio 

no meio rural nos agricultores da amostra. 45% têm o ensino fundamental completo, 

mas 22,3% dos casos não concluíram o ensino fundamental. A dificuldade de dar 

prosseguimento nos estudos no nível médio pelos jovens rurais é nítida quando se 

compara a escolaridade dos jovens urbanos. Na média brasileira, entre a população 

urbana de 25 a 34 anos, 52,5% têm ensino médio ou superior. No meio rural esse 

percentual é de apenas 17% (Fernades, 2011). Mesmo abaixo da média urbana, 

constatou-se nessa pesquisa que 35,2% dos entrevistados acessaram o ensino médio 

e/ou superior, portando acima da média nacional. 
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Figura 3. Escolaridade dos agricultores familiares que fornecem soja para a 

Empresa 1 estudada. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Para a análise econômica de uma propriedade rural estão envolvidos fatores mais 

complexos de análise, como cálculos, e o fato de existir uma escolaridade formal 

precária pode comprometer os resultados o uso dessas ferramentas. Portanto, um acesso 

limitado ao ensino pode, por consequência, limitar o desempenho gerencial das 

unidades de produção agropecuárias. A dificuldade ao acesso formal de educação pode 

‘dificultar’ a saída dos agricultores familiares da agricultura, ainda que a rentabilidade 

não seja atrativa em alguma atividade, já que os mesmos teriam dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho urbano, ou em outra atividade não agrícola. Ou mesmo, a pouca 

formação acabaria limitando as possibilidades vislumbradas, levando os produtores 

familiares a continuarem na sua atividade tradicional (Lazzarini e Nunes, 1998).  

Quando questionados sobre a participação em eventos de formação, se constatou 

que boa parte dos agricultores (40,5%) apenas esporadicamente participam de palestras, 

cursos e afins (Figura 4). Enquanto 45% dos produtores pesquisados nunca ou 

raramente vão a palestras, cursos, treinamentos, dias de campo, entre outros. Mesmo 

aqueles agricultores que conseguem ou se dispõe a participar desses momentos de 

formação, raramente estão voltados para qualificação em gestão.  
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Figura 4. Participação dos agricultores estudados em eventos técnicos e de 

formação. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

3.2 A gestão e a contabilidade de custos das unidades de produção familiares  

Para compor os dados dessa seção foi sugerido aos pesquisados que realizassem 

uma auto avaliação enquanto gestores, ou seja, como os agricultores se consideram em 

relação ao gerenciamento de suas propriedades. Na Figura 5 fica evidente que a auto 

avaliação é positiva, já que 59,1% se consideram bons administradores. Por outro lado, 

pondera-se relevante os 15% que se consideram péssimos administradores.  
 

Figura 5. Auto avaliação dos agricultores estudados enquanto gestores de seus 

estabelecimentos. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Já a Figura 6 analisa o grau de satisfação que o produtor tem ao gerenciar a 
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propriedade. Este gráfico demonstra que 15% deles ‘odeiam’ gerenciar a propriedade. 

Por outro lado, cerca de 70% desses agricultores participantes da pesquisa afirmaram 

que gostam ou gostam muito de gerenciar a propriedade. 

 

Figura 6. Gosto dos agricultores estudados em gerenciar a propriedade rural. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Os itens gerenciais ‘controle’ e a ‘organização dos gestores’, também foram 

analisados como fatores para a boa administração das propriedades rurais. Entretanto, a 

Figura 7 deixa aparente um dado preocupante, em que mais de 50% dos gestores 

consideram ter médio ou nenhum controle sobre suas atividades. Os outros 50% 

apontam ter bom ‘controle’. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do 

que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem aos objetos previamente 

estabelecidos. A essência do controle consiste em verificar se a atividade controlada 

está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados (Chiavenatto, 2000).  
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Figura 7. Controle dos custos das atividades agropecuárias por parte dos 

agricultores estudados. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

A Figura 8 complementa a informação da questão anterior ao apontar o nível de 

‘organização’ do gestor (referindo-se ao método como o agricultor trata 

sistematicamente dos controles da propriedade), sendo que apenas 30% se considera 

‘organizado’ e ‘muito organizado’.  

 

Figura 8. Organização dos gestores/ agricultores estudados. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

As próximas informações discutidas têm relação com instrumentos de gestão e 

ferramentas relevantes na melhoria da gestão da propriedade. Para tanto, foram 



3258    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

 
 

12 
 

considerados como elementos importantes a utilização do computador e da internet. A 

Figura 9 demonstra a frequência em que os produtores usam essas ferramentas. 

É reveladora a informação do alto índice de gestores rurais que não tem acesso 

ao computador e a internet. Na Figura 9 é possível observar que 88% dos produtores 

nunca usam computador e 93,2% não usam internet. Esse fato se deve pela falta de 

conhecimento em manipular um computador, pela falta de estudo e até mesmo de um 

curso na área. Já o número significativo de produtores, quase em sua totalidade, que não 

fazem uso da internet se deve ao fato de que no interior dos municípios onde se 

localizam os produtores familiares, não existe sinal de internet e, quando existe, é caro 

e/ou precário. 

 

Figura 9. Utilização de internet e computador nas propriedades rurais pelos 

agricultores estudados. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Por fim, confere-se o conhecimento que o gestor possui acerca dos custos e 

sobre o lucro das atividades produtivas. Destaca-se que essas duas informações são 

imprescindíveis para a tomada de decisão de qualquer gestor, sendo que estas devem 

estar de posse do mesmo de forma mais precisa possível. Para Zambom e Bee (2015), 

como qualquer área econômica, o setor rural deve evoluir nos controles e análise dos 

custos, possibilitando assim aperfeiçoar a gestão econômica e financeira. Porém, o que 

se visualiza como resultado da presente pesquisa é justamente o oposto disso, já que os 

agricultores que participaram da mesma não sabem com exatidão nem seus custos nem 

seus lucros, conforme se visualiza na Figura 10. 
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Figura 10.  Conhecimento dos gestores/ agricultores estudados sobre custos e lucro 

das atividades agropecuárias que desenvolvem. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

É possível perceber que 87,3% dos produtores têm conhecimento aproximado de 

custos das atividades e 99,5% têm pouca noção dos lucros das atividades. Uma 

informação relevante refere-se ao fato de que a Empresa 1 apresenta para todos os 

produtores familiares, ao final da safra da soja, um resumo dos custos de produção, com 

base em visitas no decorrer da safra e conversas diretas com cada produtor. Desta 

forma, se reforça que, ‘teoricamente’, eles já têm disponível de antemão uma ‘prévia’ 

do custo de produção.  

Entretanto, constata-se que os gerenciadores das propriedades rurais não 

possuem um conhecimento exato do custo das atividades que desenvolvem na 

propriedade rural, e não sabem também qual é a rentabilidade das atividades. De acordo 

com Queiroz e Batalha (2003) um sistema de gestão de custos para a área agrícola não 

pode ser o mesmo que é utilizado nos ambientes industriais, onde os processo de 

fabricação se repetem nos vários meses do ano, isso porque a produção agrícola obedece 

ciclos naturais e possui particularidades que estão fora do alcance do produtor, outros 

são executados em função de algumas variáveis inerentes ao sistema produtivo. Por 

outro lado, tais peculiaridades nem sempre são abordadas pelos sistemas de custeio e 

indicadores de desempenho, nem mesmo os mais modernos. Além destes pontos, não 

seria possível aos agricultores familiares contratarem profissional somente para atuar 

nesta função dentro de sua ‘empresa’. Portanto, é necessária e urgente a elaboração de 
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ferramentas de fácil aplicação e manuseio que atendam as necessidades dos agricultores 

familiares (Queiroz e Batalha, 2003) 

Entretanto, mesmo que os agricultores conhecessem seus custos, Wesz Junior e 

Bueno (2008) argumentam que a falta de conhecimento dos custos de produção ou os 

cálculos elaborados de maneira errada tornam-se um grande atenuante para a 

continuidade do cultivo da soja. Ampliando a discussão, ponderam os autores que o

conceito atribuído ao que se chama de custo de produção é um conceito superficial e 

mal elaborado pelos agricultores e isso não se constata apenas para a soja, mas para 

várias atividades desenvolvidas nessas propriedades que igualmente não possuem um 

controle de custos. 

Mesmo assim, para Wesz Junior e Bueno (2008) há que se verificar que as 

facilidades que se encontram atualmente para a produção de soja são muitas. Essa 

cultura, pela importância econômica que possui, é amparada por um grande fluxo de 

facilidades que torna os agricultores mais suscetíveis à produção. É fácil comprar 

sementes, insumos, fertilizantes, bem como em vários lugares há alguém que conheça e 

possa indicar os tratos culturais e a forma de manejo da cultura. Tanto cooperativa, 

quanto entidades de assistência técnica detém facilmente esse conhecimento. Além 

disso, a soja é usada de forma positiva na rotação de cultura com o milho. Dessa forma, 

tudo acaba convergindo para que o agricultor produza essa cultura.

Por outro lado, os agricultores familiares, diante de tantas dificuldades (como, 

por exemplo, o nível educacional) podem estar se descapitalizando ao persistir numa 

atividade que pode não ser viável na escala em que produzem, mas que acabam 

permanecendo por encontrar barreias à saída, por aspectos comportamentais (com 

referência ao oportunismo), ou até mesmo por influência do ambiente institucional 

(Zanon, 2011). A resistência que muitas vezes se encontra na introdução de outras 

culturas como alternativas a soja, vai ao encontro da ‘certa segurança’ que o agricultor 

tem na comercialização e tem esperança de que o clima seja adequado e os preços de 

venda sejam melhores (Wesz Junior E Bueno, 2008). A constatação dos autores é 

relevante no presente estudo, especialmente porque a venda da produção é garantida, 

diminuindo as incertezas. 
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Buscando variáveis explicativas fez-se o esforço de correlacionar alguns itens já 

analisados. Mesmo que não se tenha observado significância estatística na correlação

entre as diversas variáveis analisadas, como exemplo de idade e gosto de gerenciar, pois

em todas as faixas de idade, o maior percentual concentra-se em bons administradores,

considera-se relevante incorporar à discussão quantitativa aspectos de cunho qualitativo, 

que podem trazer um viés explicativo. Para todos os que se dizem bons administradores,

justificam sua resposta argumentando que manter a propriedade rural produzindo, com 

as contas em dia, já os torna bons administradores, mesmo que não saiba exatamente os 

custos e lucros. 

Chama atenção a frequência de produtores que odeia ou não tem nenhum tipo de 

gosto de estar gerenciando suas propriedades. Os mais velhos que vão de 46 a 60 anos

são os que mais demonstram esse sentimento, em vários casos passando esta tarefa para 

os filhos ou algum membro da família. São frequentes também, os casos de produtores

que após sua aposentadoria migram para a cidade, deixando outro membro da família 

encarregado pelo gerenciamento da propriedade. Por outro lado, entre os que gostam

muito de gerenciar a propriedade, são os agricultores que se encontram acima de 61 

anos. Em relação a idade e organização como gestor, há evidencias de não associação 

entre as variáveis. Porém, os mais organizados com pequena diferença são os que se 

encontram de 21 a 30 anos.

A não associação entre as variáveis idade e conhecimento acerca do lucro 

também foi confirmada, pois em todas as faixas de idade o produtor tem pouca noção de 

qual é o lucro das atividades. Não se observa relação entre conhecimento do lucro das 

atividades com o tamanho da propriedade, pois quase a totalidade de produtores, não 

fazem detalhadamente as contas para saber a lucratividade.  Independentemente do 

tamanho da propriedade, para todos os fornecedores de soja para a Empresa 1, é 

apresentado um custo de produção da cultura. Desta forma, todos os produtores 

possuem um conhecimento aproximado do lucro das atividades. Porém, mesmo

apresentando o custo de produção a cada produtor fornecedor de soja, observa-se que, 

independentemente da idade da pessoa que gerencia a propriedade, ou da área que a 

propriedade possui, o gestor não sabe exatamente o lucro que está tendo. 

Com isso, destaca-se que esses agricultores participantes da pesquisa têm muitas 

deficiências na gestão e não adotam instrumentos e estratégias mínimas de 

3.3 Perfil dos gestores versus gestão das propriedades familiares 
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gerenciamento. Estes focam nas atividades operacionais e a gestão, na concepção deles, 

é fazer bem feito as atividades diárias relacionadas a plantio, colheita, tratos culturais.  

Alerta-se que uma transição de propriedade rural para ‘empresa rural’ requer a 

implantação da mentalidade administrativa. Isso requer mudança de postura e 

mentalidade do produtor rural, já que suas atitudes e comportamentos é que irão 

determinar a passagem de um sistema de produção tradicional para um sistema 

moderno, operando de forma estratégica (Uecker et al., 2005).  

Essa problemática não está só no ambiente interno do estabelecimento. Nesse 

sentido, Neukirchen, Zanchet e Paula (2005) apontam que existe inflexibilidade das 

políticas públicas, falta de capacidade de gestão e ausência de planejamento para as 

atividades agropecuárias, o que prejudica o desenvolvimento do homem no campo. Os 

autores constataram que o perfil do gestor das propriedades influencia 

significativamente no resultado econômico obtido no emprego dos recursos destinados 

pelo poder público. 

No que se refere a cultura da soja, para pequenas propriedades rurais não é o 

mais indicado o cultivo da soja. Destaca-se isso, já que a soja é uma commodity, com 

padrões mundiais de concorrência e essas unidades familiares não dispõem de recursos 

financeiros e tecnológicos para produzir com qualidade e índices de lucratividade 

aceitáveis, que proporcionem desenvolvimento para as mesmas (Uecker et al., 2005). 

Portanto, considera-se que o produtor rural deve buscar aperfeiçoar o 

gerenciamento de suas atividades, já que o mercado determina a necessidade de 

produtos de melhor qualidade. O setor agrícola, com enfoque especial para soja e trigo, 

não está muito favorável aos agricultores tendo como base as quebras de safras 

ocasionadas por fatores climáticos e, também, pela variação cambial, proveniente da 

cotação do dólar, que impõe os preços dos insumos produtivos. Com frequência o 

agricultor gasta mais com insumos necessários para o cultivo e recebe menos pelo 

produto colhido e comercializado. Como consequência disso, o empresário rural deve 

buscar alternativas de redução do custo da produção, evitar desperdícios e melhorar o 

planejamento e controle das atividades. O resultado seria gerar informações precisas e 

oportunas sobre a situação real da produção e resultado das culturas de sua propriedade 

(Hofer et al., 2006). 
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4. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos estabelecimentos 

produtores de soja para a Empresa 1 e a situação do gerenciamento dos 

estabelecimentos dos agricultores familiares em questão. Constatou-se que 80% dos 

entrevistados possuem estabelecimentos até 40 ha, 78% dos pesquisados tem até 45 

anos e quase metade dos estabelecimentos possuem até três pessoas.  Mesmo abaixo da 

média urbana, constatou-se nessa pesquisa que 35% dos entrevistados acessaram o 

ensino médio e/ou superior, portando acima da média nacional. Por outro lado, 45% dos 

produtores pesquisados nunca ou raramente vão a palestras, cursos, treinamentos, dias 

de campo, entre outros, cerca de 90% dos produtores nunca usam computador e 93% 

não usam internet.  

Obteve-se ainda que 99,5% têm pouca noção dos lucros das atividades, 87,3% 

dos produtores têm conhecimento apenas ‘aproximado’ de custos das atividades e 

apenas 30% dos pesquisados se consideram ‘organizado’ e ‘muito organizado’. Mesmo 

assim, 59% se consideram bons administradores, afirmando em 70% dos casos que 

gostam ou gostam muito de gerenciar a propriedade. 

As propriedades analisadas apresentaram uma deficiência no que se refere à 

gestão dos estabelecimentos e na busca por informação acerca do tema. O gargalo é 

ainda mais visível pela não adoção da contabilidade de custos para auxílio na 

administração das empresas rurais, resultando no desconhecimento de custos e lucros. 

Os gestores das propriedades em questão ainda não identificaram a necessidade cada 

vez mais atual e maior de contabilizar os custos, lucros, planejar e organizar uma 

propriedade como se fosse uma empresa rural.  

Mesmo não sendo verificada correlação entre as variáveis, qualitativamente 

obteve-se que a lógica do agricultor está baseada no fato de o pagamento em dia de seus 

débitos e a manutenção da reprodução familiar representam o ‘sucesso’ obtido por eles 

através do plantio e comercialização de soja. Entretanto, mesmo desconhecendo os 

custos e a rentabilidade de acordo com a escala produtiva pondera-se que os mesmos 

são impulsionados a permanecer no cultivo por incentivo institucional, representados 

por estímulos fiscais propiciados por força de lei que incluem e garantem a participação 

dos mesmos na cadeia produtiva.  
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Resumo: O propósito deste estudo é apresentar as fontes de conhecimento e, como efeito, 
de inovação no âmbito do agronegócio da soja no maior estado produtor – Mato Grosso. O 
desempenho do agronegócio brasileiro, em especial da soja mato-grossense é atribuído à 
ampla rede de agentes que ao longo da cadeia se constituem como fontes de inovação, 
com destaque para indústria de insumos e instituições públicas e privadas que 
desenvolvem pesquisas e difundem tecnologias. Nesse sentido, a investigação teve como 
foco os fornecedores de tecnologias para o processo produtivo do grão tais como as 
revendas de insumos, as fontes de conhecimento especializado como o Sistema Nacional 
de Pesquisa Agropecuária (SNPA), recursos humanos e financeiros e ainda consultorias 
agronômicas. Identificou-se, via entrevistas e participação em eventos diversos, os tipos 
de tecnologias e sua forma de transferência. Assim, a contribuição do trabalho é apresentar 
as fontes de inovação e sua dinâmica de forma contextualizada. 
 
Palavras-chave: Agronegócio da Soja. Fontes de Inovação e/ou Conhecimento. 
Transferência  
 
Abstract: The purpose of this study is to present the sources of knowledge and, as a result, 
innovation in the soybean agribusiness in the largest producing state - Mato Grosso.The 
performance of Brazilian agribusiness, especially of Mato Grosso soybeans, are 
attributed to the extensive network of agents that are constituted along the chain as 
sources of innovation, highlighting of inputs industries and public and private institutions 
that conduct research and disseminate technologies. In this sense, the research focused on 
technology providers for the production process of grain such as the resale of inputs, 
sources of expertise such as the National Agricultural Research System (NARS), human 
and financial resources and still agronomic consulting. It was identified through 
interviews and participation in various events, the types of technology and the way of 
transfer. It was identified, through interviews and participation in various events, the 
types of technology and the way of transfer. Thus, the contribution of work is to present 
the sources of innovation and dynamics in context. 
 
Key words: Soybean Agribusiness. Sources of Innovation and/or Knowledge. Transfer 
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1. Introdução 
 
 A agricultura é tratada atualmente como um complexo de bens e serviços e envolve 
uma diversidade de agentes e relações ao longo de sua cadeia. Nesse sentido, Batalha 
(2002), convergindo com a conceituação inicial cunhada por Davis e Goldberg (1957), 
define o termo agribusiness ou agronegócio como o conjunto de negócios relacionados à 
agricultura dentro do ponto de vista econômico. O agronegócio é o “conjunto de todas as 
operações que abrange desde o setor produtor de insumos para a atividade produtiva 
primária, até a distribuição do alimento, produção de energia e fibras” (Zylbersztajn & 
Scare, 2003, p. 15). Trata-se de um setor amplo, pois engloba a soma de quatro 
segmentos: (a) insumos para a agropecuária, (b) produção agropecuária básica ou, como 
também é chamada, primária ou “dentro da porteira”, (c) agroindústria (processamento) e 
(d) distribuição, como cita o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(CEPEA, 2014). 
 O agronegócio no Brasil dispõe de condições propícias para a produção e, além 
disso, é representativo para a economia brasileira. As condições que favorecem a produção 
são disponibilidade de terras somada às tecnologias para correção de solos, materiais 
genéticos adaptados e suporte tecnológico em máquinas, equipamentos e demais insumos 
que permitiram aumentar a produção em áreas consideradas de baixo potencial produtivo. 
O apoio de uma rede de tecnologias tropicais lideradas pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) tem tornado o Brasil destaque em produtividade 
(Roscoe, 2013, Parente, 2011, Capetti, 2013 & Contini, 2014). Quanto à 
representatividade, decorrente de fatores favoráveis à produção, o setor agrícola 
desempenha importante papel, permitindo que o Brasil alcançasse uma média de 3,5% de 
crescimento no PIB real entre 2005 e 2013 (OCDE-FAO, 2015).  
 Esse desempenho econômico deriva do forte crescimento nas últimas três décadas 
que fez a produção agrícola mais do que dobrar de volume em comparação ao nível 
registrado em 1990. As exportações da agricultura e das indústrias agroalimentares 
somaram mais de US$ 86 bilhões em 2013, sendo responsáveis por 36% do total das 
exportações. O setor contribui fortemente para a balança comercial do País, fazendo com 
que essas exportações compensaram os déficits de outros setores, evidenciando o papel do 
agronegócio como um arrecadador de moeda estrangeira (OCDE-FAO, 2015). 
 O Brasil é considerado um exemplo de excelência na produção de conhecimento 
aplicado à produção agropecuária. Para Vieira Filho e Silveira (2012) e Vieira Filho e 
Pinto Vieira (2013), a agricultura não é um setor marginal da economia, ela incorpora de 
forma contínua novas tecnologias. As inovações resultantes fizeram a produção brasileira 
aumentar significativamente sem haver proporcionalmente o aumento das áreas cultivadas. 
Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010) mostram 
que o cultivo de grãos no período de 1960 a 2010, derivados dos avanços tecnológicos, 
aumentou em mais de 774% a produção e a área plantada em pouco mais de 100%. Caso o 
País mantivesse a mesma tecnologia de 1960, ocuparia mais 145 milhões de hectares de 
terra, ao invés de 47,5 milhões em 2010.  
 Esse dinamismo da agricultura no Brasil foi baseado na disponibilidade de novas 
tecnologias adaptadas à agricultura tropical, a adoção de métodos modernos de gestão, 
instrumentos financeiros dentre outros (OECD-FAO, 2015). A inovação na produção 
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agrícola foi fundamental para o aumento da eficiência no campo. Isso é atribuído ao 
agricultor, às empresas, à pesquisa e toda a cadeia (Contini, 2014).  
 Nesse contexto, o agronegócio da soja merece destaque por ser uma das principais 
commodities produzidas no mundo e por isso faz parte do conjunto de atividades agrícolas 
com maior destaque no mercado mundial; é o quarto grão mais consumido e produzido 
globalmente, bem como a principal oleaginosa cultivada planeta (INSTITUTO MATO-
GROSSENSE E ECONOMIA AGROPECUÁRIA - IMEA, 2015; Hirakuri, Lazzarotto, 
2014, Barros, Menegatti, 2014 & Ribeiro, 2014).  
 O destaque da soja no mercado mundial decorre dos diferentes usos em diversos 
segmentos. Atende diferentes demandas, dentre as quais da indústria alimentícia, 
automobilística (matéria prima para biocombustíveis), indústria cosmética (Ribeiro, 2014). 
Tem seu cultivo concentrado em três países: Estados Unidos, Brasil e Argentina que 
somam 82% da produção mundial (Hirakuri & Lazzarotto, 2014). No Brasil, as principais 
regiões produtoras de soja são a Sul e Centro-Oeste que agrupam atualmente (safra 
2014/2015) 81,04% da área nacional (OECD-FAO, 2015). Embora sejam as maiores 
regiões produtoras do grão, a soja começa a avançar também nas direções Norte e 
Nordeste, para estados como Maranhão Tocantins, Piauí e Bahia - conhecida como 
MATOPIBA (Hirakuri & Lazzarotto, 2014). 
 Na região Centro Oeste brasileira, o Mato Grosso nos últimos vinte anos se tornou 
uma das maiores fronteiras agrícolas em expansão (Paludo & Tirioni, 2011). Lidera a 
produção nacional de soja há 15 safras, com perspectiva de consolidar-se nessa posição. A 
região que se destaca na produção de soja no estado é a médio-norte, onde se situam os 
principais municípios produtores: Sorriso (maior município produtor brasileiro), Sinop, 
Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de acordo com o IMEA (2015).  
 A importância da produção de soja para o Mato Grosso, contribuiu não somente na 
produção de alimentos, mas também na inclusão social por propiciar acesso das pessoas a 
escolas, hospitais, emprego e renda em função desse novo cenário (Soares Neto, 2014). 
Isso melhora qualidade vida da população, pois em 2015 das dez cidades mato-grossenses 
com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nove tinham na sojicultura sua 
base econômica, dados estes citados pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do 
Estado de Mato Grosso (APROSOJA - MT, 2016).  
 Os números sobre a área, produção e produtividade da soja no contexto mato-
grossense em período mais recente - as últimas dez safras, de 2004/05 a 2014/15 – 
revelam crescimento. Em área aumentou 44% (de 6.190 para 8.917 milhões de hectares); 
em produção foi 68% (de 16.704 para 28.133 milhões de toneladas), o que, segundo dados 
da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015) mostra crescimento em 
produtividade.  
 Tendo em vista a representatividade do agronegócio brasileiro, a qual deriva do 
uso de intensivo de tecnologias e a soja produto que se destaca, somado ao fato do Mato 
Grosso ser o maior produtor brasileiro do grão, teve-se como objetivo central neste estudo 
explorar as fontes inovação e/ou conhecimento, as quais podem contribuir para processos 
inovadores no escopo do Agronegócio da soja no Estado. Como fontes de inovação e/ou 
conhecimento, foram considerados os fornecedores de “entradas”, as quais se 
compreendem tecnologias necessárias ao processo produtivo. Fazem parte desse grupo 
fornecedores de sementes, fertilizantes, defensivos e máquinas, tecnologias/conhecimento 
especializados gerados pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), recursos 
humanos e financeiros e ainda as consultorias agronômicas. Esses agentes tem relação 
com os sojicultores, e por tal motivo foram categorias de análise nesta pesquisa.  
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 Na sequencia deste trabalho, após a introdução, aborda-se inovação na agricultura 
e suas fontes, as quais nortearam a elaboração do estudo. Em seguida é exposta a 
metodologia utilizada que envolveu pesquisa com as fontes de inovação e/ou 
conhecimento para ao agronegócio da soja no contexto mato-grossense. Logo após é 
apresentada a análise e discussão dos dados envolvendo os tipos de 
conhecimentos/tecnologias fornecidas aos sojicultores e sua transferência, e por fim, 
apresentam-se as considerações finais e referências que fundamentaram o estudo.  
 
2. Inovação na Agricultura e sua Dinâmica 
 
         O Brasil dispõe de um quadro institucional com capacidade de produzir 
conhecimento público necessário para a promoção do crescimento agrícola (Vieira Filho 
2012, Vieira Filho, Campos & Fereira, 2005). A pesquisa agrícola na área da produção é 
conduzida por instituições públicas, enquanto que na fabricação de insumos é realizada 
quase que exclusivamente pelo setor privado. A rede institucional brasileira (pública e 
privada) favorece a pesquisa, desenvolvimento agrícola e a transferência de tecnologia 
para o setor (Muteia, 2011 & Santos, 2012). O MAPA é responsável pela coordenação da 
pesquisa agrícola em nível federal por meio da EMBRAPA, já o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) lidera a assistência técnica rural e os serviços de 
extensão focados na agricultura familiar. Em nível nacional, as prioridades para P&D são 
estabelecidas pelo governo federal por meio dos ministérios envolvidos em inovação, 
liderados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que também tem 
importante papel forte na provisão de recursos para pesquisa agrícola, especialmente em 
nível de P&D de universidade (OCDE-FAO, 2015). 
 Como se pode observar, a ciência e a tecnologia desempenham um papel 
importante no desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. Os investimentos em P&D 
permitiram avanços científicos na agricultura tropical. Nesse quesito a EMBRAPA 
desenvolveu variedades adaptadas às baixas latitudes e temperaturas mais elevadas dos 
ambientes tropicais, controle de pragas, doenças e sistemas de produção. As universidades 
também contribuíram com pesquisa em áreas complementares às atividades da 
EMBRAPA, como nutrição, saúde e meio ambiente (OCDE-FAO, 2015). 
 A EMBRAPA é uma instituição pública de referência na geração de inovações 
para agricultura, foi criada em 1973 e integra o SNPA. A criação da EMBRAPA e do 
SNPA se tornou um marco na modernização da agricultura brasileira. Foram instituídos 
centros de pesquisa por produtos de importância econômica em ambientes quase 
desconhecidos. A ciência aplicada transformou os solos do Cerrado, antes tidos como 
impróprios para agricultura em áreas produtivas. Assim foram incorporados milhões de 
hectares à agricultura brasileira, tornando a região do Cerrado responsável por mais de 1/3 
da produção nacional de grãos. Esses resultados fizeram o Brasil se tornar exemplo para o 
mundo de como transformar recursos naturais não aproveitados em recursos produtivos 
(Contini et al., 2010). Também Barros (2014) reconhece os resultados alcançados como 
derivados do desenvolvimento de um importante sistema de pesquisa, composto pela 
EMBRAPA, instituições estaduais, universidades e, mais recentemente, por instituições 
privadas, destacando ainda a interação entre as instituições públicas e o setor produtivo.  

 Fazem parte do SNPA, além da EMBRAPA e suas unidades, as Organizações 
Estaduais de Pesquisa (OEPAs) e ainda outras organizações, públicas e privadas, direta ou 
indiretamente ligada à atividade de pesquisa agrícola, como as cooperativas, sindicatos, 
fundações e associações. O objetivo do SNPA é alinhar as diretrizes e estratégias da 
pesquisa agrícola com as políticas de desenvolvimento. Dentro deste sistema, há o 
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planejamento da pesquisa nacional, que apoia a parceria entre diversas instituições no 
desenvolvimento da ciência e tecnologia. Este esforço tem como objetivo reunir as 
demandas de pesquisa regional, a fim de melhor apoiar o desenvolvimento agrícola. Na 
Figura 03, mais ao final do trabalho, pode ser observada a representação do SNPA e sua 
configuração para o contexto mato-grossense.   
2.1 Inovações na agricultura e suas fontes  

 Inovação é um processo interativo e envolve articulações entre diferentes agentes. 
No agronegócio existem inúmeras possibilidades, haja vista a extensão dessa cadeia 
produtiva (MAPA, 2010). O processo de inovação tecnológica na agricultura é um 
elemento que liga os meios de produção e seus diferentes agentes. Contribui positivamente 
no aumento da capacidade de produção de quem a utiliza (Santos, 2012). 
 Em relação às diversas fontes de inovações para a agricultura, Possas, Salles-
Filho e Silveira (1994) classificam em seis grupos principais as instituições de apoio à 
agricultura em relação ao seu desempenho na geração e difusão de inovações. As fontes e 
sua caracterização podem ser visualizadas no Quadro 01.  
 

Quadro 01 – Principais fontes de inovações para a agricultura 
Tipos Competência  

Fontes privadas 
de organizações 

industriais de 
mercado 

Objetivam produzir e vender produtos intermediários e máquinas para os mercados 
agrícolas, dentre as quais destacam as indústrias de máquinas e equipamentos 
(tratores e implementos agrícolas e também irrigação), indústria de sementes, 
fertilizantes, defensivos etc. 

 
Fontes públicas 
institucionais 

Buscam ampliar o conhecimento científico por meio de atividades de pesquisa 
básica, desenvolvimento e melhoramento de tecnologias e produtos agrícolas e o 
estabelecimento e transferência de práticas agrícolas mais eficientes. Fazem parte 
desse grupo as universidades, instituições de pesquisa e empresas públicas de 
pesquisa. 

 
 

Fontes privadas 
vinculadas à 

agroindústria: 

Difundem tecnologia que produz benefícios nos estágios de processamento 
industrial. As indústrias à jusante geram e difundem novas tecnologias, interferindo 
direta ou indiretamente na produção dos produtos primários para beneficiar os 
estágios subsequentes de processamento industrial; nesse grupo estão as indústrias de 
transformação dos produtos agrícolas que interferem direta ou indiretamente na 
produção de matéria-prima. 

 
Fontes privadas, 

organizadas 
coletivamente e 

sem fins 
lucrativos: 

Organizações que desenvolver e transferem, de forma remunerada ou não, os 
insumos e práticas agrícolas, tais como novos métodos de plantio, adubação, 
variedades de sementes, métodos de controles de pragas, dentre outros. Em alguns 
mercados específicos possuem uma ampla capacidade de influenciar os padrões 
competitivos. Incluem cooperativas e associações de produtores. 

 
Fontes privadas 
relacionadas a 

serviços de 
suporte para a 

atividade agrícola 

Grupo em sua maior parte formado por divulgadores de tecnologia. Suas vantagens 
competitivas normalmente focam o desenvolvimento de competências específicas e 
na quantidade e qualidade de informações que a empresa é capaz de processar. 
Integram essas fontes empresas que vendem serviços de suporte técnico, 
planejamento e gestão da produção e serviços relacionados à produção de grãos, 
colheita e armazenamento e reprodução animal. Dois tipos básicos são encontrados: 
a) empresas que vendem assistência à agricultura planejamento; e b) as empresas que 
vendem serviços técnicos especializados. 

 
Unidades de 

produção 
agrícola: 

Incorporam o novo conhecimento por meio de um processo de aprendizado, que 
pode resultar em inovações. O conhecimento tácito desenvolvido pelos agricultores, 
afeta significativamente o grau de cumulatividade e a capacidade tecnológica dos 
mesmos. Quanto maior a quantidade de conhecimento, maior será o acúmulo de 
capacidade tecnológica. 

Fonte: adaptado de Possas, Salles-Filho e Silveira (1994). 
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 Considerando as fontes de inovação, Possas, Salles-Filho e Silveira (1994) 
destacam que se torna difícil quantificar de forma precisa a importância a ser atribuída 
a cada um dos seis grupos citados. Porém, há certa predominância dos primeiro e 
segundo grupo: as indústrias a montante e os centros de pesquisa públicos, sendo estes 
os dois polos a partir dos quais o regime tecnológico vigente na agricultura foi 
desenvolvido, ou seja, as atividades agropecuárias possuem um regime tecnológico 
com predomínio de empresas à montante juntamente com as instituições públicas de 
pesquisa.  
 Em relação às tecnologias inovadoras, o Brasil dispõe delas para a maioria das 
culturas, produção de animais e agricultura tropical em geral. Das práticas inovadoras 
desenvolvidas, em destaque estão as adotadas na melhoria da fertilidade do solo como 
o plantio direto responsável pelo aumento da produtividade em 50% e a redução da 
erosão em 95%; a adubação verde que diminui os custos com fertilizantes e evita os 
efeitos da erosão; a correção do solo com calcário ou gesso que aumenta a resistência à 
seca e permitiu aumentos de produtividade (soja 38%, feijão 54%, arroz 14%, milho 
13%), e ainda as máquinas e equipamentos para plantio e colheita (Antoniazzi et al., 
2013). 
 As inovações introduzidas na agricultura podem ainda ser agrupadas, de forma 
mais agregada, como mecânicas que poupam mão-de-obra ou inovações bioquímicas 
poupadoras de terra (Souza, 2005). Já na classificação de Silva (1990), elas constituem 
quatro grupos, comtemplando também os tipos anteriores: 
a) Inovações mecânicas geram impacto na intensidade e ritmo de trabalho; 
b) Inovações físico-químicas, responsáveis por transformar as condições naturais do solo, 
aumentando a produtividade e reduzindo as percas; 
c) Inovações biológicas, que impactam o giro do capital por reduzirem o período de 
produção/potencialização dos efeitos das inovações mecânicas e físico-químicas - 
envolvem melhoramentos genéticos; 
d) Inovações agronômicas, que garantem novos métodos de organizar a produção via 
recombinação dos recursos disponíveis, resultando no aumento da produtividade, sem 
implicar no uso de novos insumos ou produtos (manejo de solo, formas de plantio etc); 
são indispensáveis para o sucesso ou fracasso das demais inovações.  
 No que se refere ao sistema de produção da soja, este foi totalmente 
revolucionado nas últimas três décadas, consolidando o Brasil como segundo maior 
produtor mundial do grão, com perspectiva chegar à liderança global. Há dificuldade em 
citar todas as tecnologias que fizeram a diferença neste período sem que haja omissões, no 
entanto, Gazzoni (2013) destaca aquelas diferenciados em relação ao período anterior e 
cita: a) Plantio direto, b) Cultivares adequadas às condições brasileiras, c) Zoneamento 
de risco agroclimático, d) Correção e adubação do solo, f) Manejo de Pragas da Soja e 
Plantas Daninhas, h) Mecanização agrícola, i) Múltiplas safras anuais e j) Integração 
lavoura, pecuária e florestas.  
 A Figura 01 ilustra o cenário relacionado ao conhecimento produzido para a 
agricultura conforme discutido até aqui. A dinâmica a cerca da produção de conhecimento 
para o setor tem seu ponto de partida o SNPA, o qual pode dar origem/suporte a uma 
diversidade de fontes para inovar, das quais derivam alguns tipos de transformações forma 
genérica. De forma mais específica, ou seja, derivada de todo esse contexto, surgem 
inovações direcionadas a um produto, no caso citou-se a soja.  
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Figura 01 - Dinâmica que envolve a inovação na agricultura 

Fonte: elaborado pelas autoras (2015) 
 

3 Metodologia  
 
 Considerando a cadeia de valor da soja (Fig. 02), os dados coletados sobre 
conhecimento para o agronegócio da soja se referem às entradas do processo de produção.  
 

Figura 02 – Cadeia de valor da soja e os fatores que afetam seu desempenho 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015) com adaptações de Porter (1989), Batalha e Silva (2012), 

Lourenzzani (2005), Buainaim, Vieira e Vieira Junior (2006) e Lazzarini e Nunes (2000). 

SNPA: EMBRAPA, OEPAs, Universidades Federais e Estaduais, Institutos Federais/Estaduais 
e Organizações Públicas e Privadas 

Fontes de inovação: Fontes privadas de organizações industriais de mercado; Fontes públicas 
institucionais;

Fontes privadas vinculadas à agroindústria; Fontes privadas, organizadas coletivamente e sem 
fins lucrativos;

Fontes privadas relacionadas a serviços de suporte para a atividade agrícola; Unidades de 
produção agrícola

Tipos de inovação:                        Inovações mecânicas;
Inovações físico-químicas,
Inovações biológicas;
Inovações agronômicas

Exemplo de inovação específica: produto soja: 
Inoculante para soja; Correcao do solo;
Sistema de plantio direto;

Desenvolvimento e uso de cultivares melhoradas;
Manejo integrado de pragas; Zoneamento agroclimático.
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 As tecnologias necessárias ao processo produtivo da soja (Fig. 02) compreendem 
fornecedores de sementes, fertilizantes, defensivos e máquinas, tecnologias/conhecimento 
especializado gerado pelo SNPA, recursos humanos e financeiros e ainda os consultorias 
agronômicas (enquadrados como “outros”), grupos estes que tem relação com os 
produtores e, portanto, se constituem fontes de conhecimento para o cultivo do grão 
(Quadro 02).  
 Como fora mencionado, o Quadro 02 apresenta o grupo considerado como fontes 
de conhecimento para o agronegócio da soja, por esse motivo foram objeto da pesquisa, os 
quais são citados e caracterizados.  
 

Quadro 02 – Agentes responsáveis pelas “entradas” considerados fontes de 
conhecimento para o agronegócio 

 
Fornecedores de entradas: indústria de Insumos 

Fontes de conhecimento Caracterização da fonte de dados  
 

Fornecedores de 
sementes 

Dois engenheiros agrônomos: um deles atende área de 1.200.000 mil hectares 
em 7 municípios mato-grossenses; 

Outro também engenheiro e agrônomo e fitotecnista há mais de 30 anos na 
área e atende todo o Estado.  

Fornecedores de 
máquinas 

Duas empresas do setor, multinacionais de grande porte que lideram o 
mercado nacional na venda de máquinas e equipamentos para agricultura. 

Fornecedores de 
defensivos 

Duas principais revendas: um supervisor de vendas e outro engenheiro 
agrônomo e gerente comercial  

Fornecedores de 
fertilizantes químicos  

Duas revendas: uma com tradição de 15 anos no mercado. 
E outra com mais de 20 anos de experiência na área de fertilizantes  

Fornecedor de 
fertilizantes orgânico  

Único a oferecer produto orgânico na região  

Fornecedores de conhecimento especializado (SNPA) 
Fontes de conhecimento Caracterização da fonte de dados 

EMBRAPA 
Agrosilvopastoril  

SINOP-MT 

Única unidade da EMBRAPA no Mato Grosso 

Organização Estadual 
de Pesquisa 

Agropecuária (OEPA): 
EMAPER-MT* 

Única instituição pública no Estado 

Universidades e 
institutos Federais e 

Estaduais (UNEMAT*, 
UFMT*, IFMT*) 

Todas as IES públicas e cursos desde o nível técnico, graduação, mestrado e 
doutorado 

Organizações públicas e privadas 
Fontes de conhecimento Caracterização da fonte de dados 

Fundação MT Única intuição de pesquisa privada no Mato Grosso 
SENAR-MT* Única instituição que promove treinamentos gratuitos com foco na 

agropecuária mato-grossenses 
UNIC* e UNIVAG* Maiores IES privadas no Estado com cursos presenciais  

Recursos Humanos e financeiros 
Fontes de conhecimento Caracterização da fonte de dados 

Recursos Humanos Comtemplado nas IES e SENAR-MT  
Recursos financeiros de 
fomento a aquisição de 

tecnologias 

O Banco do Brasil é a instituição de o que mais financia o agronegócio no 
Brasil. 

Entrevista com o Consultor de negócios para o agronegócio  
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 Outras fontes 
Fontes de conhecimento Caracterização da fonte de dados  
Serviços de consultoria Duas maiores consultorias: uma agronômica e em gestão; outra só 

agronômica  
Fonte: elaborado pelas autoras (2015) 

 
* Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT) 
* Universidade do estado de Mato Grosso (UNEMAT) 
* Universidade Federal do estado de Mato Grosso (UFMT) 
* Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) 
* Universidade de Cuiabá (UNIC) 
* Serviço nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) 
* Centro Universitário de várzea grande (UNIVAG) 
  
 A busca de dados junto aos fornecedores de sementes, fertilizantes, defensivos e 
máquinas permitiu identificar as tecnologias oferecidas e acesso a elas, além do tipo de 
interação com produtores de soja. Assim, as revendas de sementes, fertilizantes, 
defensivos e máquinas foram indagadas quanto: ao tipo de produto/serviço 
comercializado; forma que interagem com o cliente (além da venda do produto, o quem 
mais oferece/disponibiliza) e produtos/serviços que estão por vir no segmento que atua a 
serem disponibilizados aos produtores. Os dados obtidos nas entrevistas foram 
complementados com informações disponíveis nos sites das empresas quando necessário.  
 No quesito conhecimento especializado: o SNPA, considerando a composição 
desse sistema, instituições de pesquisa vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária, a 
nível de Mato Grosso que o integram e para tanto foram abordadas, as seguintes: 
EMBRAPA Agrossilvipastoril, EMPAER-MT, UFMT, UNEMAT, IFMT, Fundação MT, 
SENAR-MT, UNIC e UNIVAG. O mapeamento dessas instituições e o conhecimento 
produzido direcionado ao agronegócio da soja se deu com base na consulta em sua 
páginas na internet, bem como contato por e-mails, telefone para complementar as 
informações quando necessário. Foram citados todos os cursos oferecidos em seus 
diferentes níveis de formação vigentes em 2015 com foco no agronegócio. Esses dados 
permitiram desenhar, em termos de forma e conteúdo, a configuração do SNPA no Mato 
Grosso (Fig. 03). 
 Ainda como “entradas”, ou seja, recursos necessários ao processo de produção 
agrícola estão os recursos humanos e financeiros. A contribuição em termos de 
conhecimento especializado (fator humano), foram elencados os cursos de capacitação 
oferecidos no Estado e disponíveis para a região. Foi considerado desde cursos de curta 
duração, técnicos, tecnólogos, graduação e pós lato e strictu sensu que tivessem conteúdo 
voltado a formação de recursos humanos para trabalharem nas unidades de produção 
(dentro da porteira). Nesse quesito foram consideradas para fins de análise o que já fora 
comtemplado no SNPA, ou seja, as IES (UFMT, UNEMAT, IFMT, UNIC e UNIVAG) e 
SENAR-MT.  
 Em relação aos recursos financeiros necessários ao processo de produção, mesmo 
não sendo fontes de transferência de conhecimento, mas pelo fato de poderem interferir 
(pois no passado políticas de crédito fomentaram a adoção de novas tecnologias) isso foi 
alvo de análise. Para tanto, foi realizada entrevista com um consultor de negócios para o 
agronegócio num dos bancos que se destaca pelo volume de financiamentos ao 
agronegócio. Na entrevista semiestruturada, sempre considerando a produção de soja, 
abordou-se questões envolvendo: a) tipos de créditos para o agronegócio; b) linha do 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção (INOVAGRO) e c) acesso as 
linhas de crédito.  
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 Por fim, sobre as fontes de conhecimento, para o item denominado “outros”, foram 
abordados consultores que atuam juntos aos sojicultores nas áreas de gestão e agronômica, 
sendo então contatadas duas consultorias localizadas, como os demais agentes, no 
município de Tangará da Serra-MT.   
 Por fim, foram realizadas observações a campo. Para tanto, considerou-se também 
como fonte/transferência de conhecimento acontecimentos como palestras, simpósios e 
Dia de Campo. A coleta de dados envolveu a participação em eventos promovidos por 
entidades de pesquisa (FMT), consultoria agronômica e de pesquisa agrícola 
(Agrodinâmica), de representação (APROSOJA-MT) e de ensino (UNEMAT). Esses 
momentos objetivam a difusão de tecnologia para a agricultura, na forma de resultados de 
pesquisas ou debates com temas de interesse, especialmente da soja, principal produto 
cultivado em Mato Grosso. O espaço temporal acompanhado compreendeu os meses de 
agosto de 2015 a fevereiro de 2016, período que coincide com o ciclo que vai do preparo 
do solo a colheita da soja. 
 Os municípios em que as observações foram feitas, envolveu, além de Tangará da 
Serra-MT, Campo Novo do Parecis-MT, Nova Mutum- MT, Sorriso-MT, e Rondonópolis-
MT, sendo o último sede da FMT. 
 
4. Análise e Discussão dos Dados  
 
 Nesse item são apresentados dados sobre as fontes de inovação e/ou conhecimento 
para agronegócio da soja com base na sua cadeia de valor (Fig. 02), os quais consideraram 
as “entradas” para o processo produtivo desse grão, como já destacado no item 3 deste 
trabalho.  
 
4.1 SNPA como fonte de inovação e/ou conhecimento e sua configuração no Mato 
Grosso  
 
 Conforme o mostrado na Figura 03, integra o SNPA, em âmbito federal a 
EMBRAPA. Essa instituição se destaca na geração, adaptação e transferência de 
conhecimentos e tecnologias, representados por novas cultivares. Sua atuação no Brasil 
permitiu, dentre outros, que a região Centro-Oeste se transformasse numa das maiores 
fronteiras agrícolas mundiais (Vieira Filho, Campos & Ferreira, 2005). 
 Geograficamente está distribuída em 17 unidades centrais localizadas em Brasília 
e 46 unidades descentralizadas em todas as regiões do Brasil. Dentre as quais está a 
EMBRAPA Cerrados, criada em 1975 para viabilizar a produção agrícola no Cerrado 
brasileiro. Suas ações envolvem pesquisa e desenvolvimento voltados a preservação e a 
utilização racional dos recursos naturais do Bioma Cerrado. As tecnologias criadas 
transformaram o Cerrado numa das maiores fronteiras agrícolas do mundo e referência 
internacional em produtividade (EMBRAPA Cerrados, 2015).  
 Também no Centro Oeste, no município de Sinop-MT, está localizada outra 
unidade da EMBRAPA, a Agrossilvipastoril criada em 2009. Seus trabalhos tem foco nas 
inovações tecnológicas para os sistemas integrados de produção agropecuária e para as 
principais cadeias produtivas representativas no Estado. Para tanto, dispõe de 
pesquisadores com diferentes especialidades, trabalhando com temas como: manejo 
integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, dinâmica de carbono, emissões de gases 
de efeito estufa, agricultura de precisão, manejo e restauração florestal, produção animal, 
manejo de pastagem, dentre outros.  
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 Outras entidades integrantes do SNPA são as OEPAs, presentes em todas as 
regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste). A nível local está a 
EMPAER-MT. É uma empresa pública e atua nos 141 municípios do Estado do Mato 
Grosso ofertando de serviços de assistência técnica e extensão rural, pesquisa e fomento 
aos agricultores familiares (EMPAER-MT, 2015). 
 Integram ainda esse sistema, instituições de ensino como universidade e institutos 
federais e estaduais. Em nível de Mato Grosso, estão a UFMT, instituída no estado em 
1970, a UNEMAT criada em 1993 e o IFMT estabelecido em 2008. Essas entidades se 
fazem presentes em diversos municípios do Mato Grosso e por desenvolverem ensino, 
pesquisa e extensão, com foco na agricultura, contribuem para o SNPA. Observa-se a 
frequência do curso de agronomia (comum a todas), no entanto os de pós-graduação 
stricto senso é ofertado somente por duas IES públicas (UFMT e UNEMAT). No Quadro 
03 podem ser visualizados os cursos técnicos, tecnólogo, de graduação e pós-graduação – 
lato e strictu sensu – ofertados pelas IES. 
 

Quadro 03 – IES no MT e os cursos voltados a agricultura nos diferentes níveis em 
2015 

Pós-Graduação IES 
DOUTORADO  

Programa de pós-graduação em agricultura tropical UFMT 
MESTRADO 

Pós-graduação em genética e melhoramento de plantas (PGMP) UNEMAT 
Pós-graduação interdisciplinar em ambiente e sistema de produção agrícola 
(PPGASP) 

UNEMAT 

Programa de pós-graduação em agronegócios e desenvolvimento regional UFMT 
Programa de pós-graduação em agricultura tropical UFMT 

PÓS - GRADUAÇÃO LATO SENSU 
MBA em Gestão do Agronegócio UNIC e UNIVAG 

CURSOS GRADUAÇÃO 
Agronomia UFMT, UNEMAT, UNIC, 

UNIVAG e IFMT 
 Zootecnia UFMT, UNEMAT e IFMT 
Engenharia de Produção Agroindustrial UNEMAT 
Administração com linha de formação em Agronegócio  UNEMAT 
Gestão Estratégica do Agronegócio UNIC 
Agronegócios UNIC 
Licenciatura em Ciências Agrícolas IFMT  
CURSOS TÉCNICOS CURSOS TECNÓLOGOS IES 

Técnico em Agropecuária - IFMT 
- Tecnologia em Agronegócios UNIC e UNVAG 
- Tecnólogo em Alimentos UNIVAG 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2015) 

 
 O Quadro 03 dois citou as atividades de ensino, no entanto faz parte da atuação das 
universidades realizarem atividades de pesquisa e extensão. Nesse sentido foi identificado 
o foco dos projetos vigentes em 2015. Constatou-se que as atividades de pesquisa e 
extensão com foco na agricultura e temáticas afins são realizadas somente pelas IES 
públicas, no caso UFMT, IFMT e UNEMAT, conforme mostrado no Quadro 04. 
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Quadro 04 – Abordagem dos projetos de pesquisa e extensão realizados pelas IES 
públicas em Mato Grosso 

IES Cultivos e temáticas abordados nos projetos de pesquisa e/ou extensão 
 
UFMT 

- Solo, adubação, perdas na colheita, qualidade da semente, irrigação e armazenagem;  
- Cultivo da soja e milho.  

 
IFMT 

- Solos, adubação, controle de pragas, recuperação de pastagens, uso de herbicida;  
- Cultivo de girassol, soja, milho, trigo, hortigranjeiros, tectona, dendê e mamona. leite e carne 
ovina. 

 
UNEMAT  

- Estratégia de produção dos sojicultores, viabilidade econômica, gestão de propriedades rurais 
(familiares), assimilação de tecnologias no agronegócio, agroecologia e desenvolvimento rural, 
agricultura familiar, sistemas produtivos, gases de efeito estufa, diversificação e consórcio de 
lavouras, lógicas e sistemas de produção, reforma de pastagens, perdas na colheita, inspeção de 
máquinas agrícolas (tratores).  
- Cultivo de milho, mandioca, abacaxi, cana de açúcar, hortaliças, soja.  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2015) 
 

 Dentre as organizações públicas e/ou privadas que compõem esse sistema, cita-se a 
FMT criada em 1993. Inicialmente realiza pesquisa em parceria com a EMBRAPA que 
não possuía uma unidade de pesquisa em Mato Grosso. Depois de sete anos dando suporte 
para as pesquisas oficiais, a FMT se tornou independente. Atualmente direciona seus 
trabalhos para Mato Grosso e uma nova divisão foi criada a Tropical Melhoramento & 
Genética (TMG), desde 2009/10 responsável pela genética de cultivares como soja e 
algodão, tanto cultivares de soja convencionais e transgênicas e variedades de algodão, 
para atender as demandas dos produtores (FMT, 2015). 
 Os trabalhos de pesquisa que a FMT realiza tem foco na área de proteção de 
plantas e também em manejo e adubação de solo. Boa parte desses estudos é realizada em 
duas estações de pesquisa e, posteriormente os resultados são difundidos pelos 
pesquisadores aos produtores do Estado do Mato Grosso. A difusão tecnológica é contínua 
e envolve eventos de acordo com o calendário agrícola da soja e algodão: Dia de Campo, 
encontro técnico e reuniões. Além dos eventos, leva informações aos produtores através 
de Boletim de Pesquisa de Soja, boletins de cultivares, informativos técnicos de algodão, 
boletins informativos impressos e eletrônico.  

Citam-se ainda como instituições privadas duas IES que oferecem formação 
profissional com cursos direcionados ao contexto agrícola. Uma dessas é a UNIVAG, 
fundada em 1989 e tem sede e campus único localizado na cidade de na Várzea Grande-
MT. E a outra é a UNIC, fundada em 1988 e conta com 11 campi no Estado. Essas IES 
ofertam cursos de nível tecnólogo, graduação e pós-graduação lato sensu, os quais foram 
citados no Quadro 03. E por fim, como instituição pública tem-se o SENAR-MT. Criado 
em 1991, é uma entidade de direito privado, mantida pela classe patronal rural, vinculada 
à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).  

Como instituição de ensino rural, voltada para produtores, trabalhadores rurais e 
seus familiares, o SENAR-MT realiza treinamentos e capacitações. Em 2015 
disponibilizava 234 treinamentos voltados para Formação Profissional Rural (FPR) ou 
Promoção Social (PS). As ações realizadas são gratuitas e seu portfólio de treinamentos é 
voltado às demandas das 15 principais cadeias produtivas de Mato Grosso, dentre as quais 
Sojicultura e Milhocultura (soja e milho), Cotonicultura (algodão) e Bovinocultura de 
Corte (carne bovina).  
 Os dados levantados permitiram caracterizar o SNPA no Mato Grosso, que a 
apresenta de forma sintetizada o apresentado na Figura 03. Observa-se como citado por 
Muteia (2011) e Santos (2012), Vieira filho 2012, Vieira Filho, Campos, Fereira, 2005 um 
quadro institucional brasileiro, público e privado favorável à pesquisa e desenvolvimento 
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agrícola, capaz de produzir conhecimento para atender essas demandas. Considerando 
que, o estado de Mato Grosso nas últimas safras se destaca como maior produtor brasileiro 
do grão, esse status evidencia o importante papel dessas instituições. Nesse sentido, é 
pertinente destacar, embora não fosse objeto de estudo nesta pesquisa, a atuação do 
produtor, como mencionam Vieira Filho e Silveira (2012) e Vieira Filho e Pinto Vieira 
(2013), pela sua capacidade de incorporar de forma contínua novas tecnologias na 
agricultura.  

 
Figura 03 - SNPA e sua configuração no Mato Grosso 

SNPA

EMBRAPA 

Institutos Federais/
Estaduais Organizações 

Públicas/Privadas

OEPAs

Universidades 
Federais/Estaduais

EMBRAPA 
Agrossilvipastoril  

IFMT

FMT, SENAR-MT, 
UNIC,  UNIVAG

UFMT e 
UNEMAT

EMPAER-MT

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) 

 
4.2 Fontes de inovação e transferência de conhecimento  
 
 O Quadro 05 reúne os principais aspectos referentes às fontes, tipos de 
conhecimento para o agronegócio da soja e o modo como esses agentes interagem com os 
produtores. De forma geral, constatou-se uma interação contínua das revendas, derivado 
dos serviços de vendas e pós-vendas, pois acompanha o ciclo da soja e se estende no caso 
de outros cultivos, desde que haja aquisições de insumos. Esses contatos envolvem visitas 
às propriedades, treinamentos diversos, Dia de Campo, entregas técnicas, experimentos, 
dentre outros.  
 Já no grupo integrado pelas intuições que compõem o SNPA a dinâmica de 
contatos comtempla capacitações continuadas, implantação de Unidades de Referência 
Tecnológica e Econômica (URTEs), Dia de campo (EMBRAPA Agrossilvipastoril), 
visitas a pequenos e médios produtores, testes com produtos (EMPAER-MT), ensino, 
pesquisa, extensão e palestras (IES), treinamentos em diversas áreas (SENAR-MT) e 
novamente Dia de Campo, encontros técnicos, palestras e boletim de pesquisa (FMT). 
Percebe-se nesse grupo, que diferente do anterior, embora exista interação na difusão de 
conhecimento, boa parte resultado de pesquisas que desenvolvem isso ocorre de forma 
mais pontual e não tem a proximidade e continuidade observada nas revendas. 
 Ainda como fontes de conhecimento, há os recursos humanos (já citados 
anteriormente em termos de capacitações disponíveis) e os recursos financeiros. Quanto 
aos últimos, considerou-se a linha de crédito para o Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica na Produção Agropecuária (INOVAGRO), por entender que o crédito, de 
forma indireta, pode ser fonte de inovação pelo fato de fomentar a transferência de 
tecnologia. Nesse quesito contatou-se, mediante entrevista com o agente responsável por 
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esse crédito num banco local, que essa linha de credito para investimento, é pouco 
acessada, o que ele atribui ao desconhecimento por parte dos produtores de soja.  
 E por fim, no grupo fornecedores de conhecimentos enquadrados como “outros”, 
estão as consultorias agronômicas e de gestão, A Atuação destas envolve visitas semanais 
aos produtores, treinamentos e Dia de campo. No entanto, esse contato é restrito, pois 
atendem somente aos que contratam serviços. Inclusive umas das consultorias realiza Dia 
de Campo e não abre ao público em geral, somente a convidados.  
 

Quadro 05 - Resumo das fontes consultadas e como transferem conhecimento 
Fornecedores de entradas: indústria de Insumos 

Fontes de 
conhecimento 

Tipos Como transferem  

 
Fornecedores de 

sementes 

Genética; orientações sobre o tipo de 
sementes, cuidados na armazenagem e 

plantio 

- Contatos por telefone; 
- Visitas as propriedades (vendas e pós 
venda) no período que antecede o plantio 
até a germinação. 

 
 
 
 
 

Fornecedores de 
máquinas 

Adequação dos equipamentos a 
realidade do produtor; usos dos 

recursos tecnológicos embutidos nas 
máquinas e equipamentos. 

- Visitas constantes aos produtores 
(venda e pós venda) 
- Treinamentos sobre o uso de máquinas 
e equipamentos e agricultura de precisão; 
- “Entrega Técnica”: orientações pelo 
mecânico quanto ao funcionamento de 
máquinas equipamentos na entrega do 
produto; 
- “Dia de compra”: Encontros nas 
revendas para lançamentos de novos 
produtos; 
- “Dia de Campo”: demonstrações 
técnicas in loco sobre o uso de um novo 
produto ou melhorado.  

 
 

Fornecedores de 
defensivos 

Orientações quanto aos defensivos a 
serem utilizados desde o plantio até a 
colheita: tipos de produtos, dosagens, 
necessidade de aplicação, regulagem 
de equipamentos, testes de produtos a 

serem lançados. 

- Visitam produtores e também 
produtores visitam a revenda (serviços de 
venda e pós venda durante o ciclo da 
soja); 
- Treinamentos 
- Dia de Campo 
 

 
 

Fornecedores de 
fertilizantes 

químicos  

Com base nas análises de solo, são 
fornecidas as quantidades de 

fertilizantes/adubos, os quais podem 
ser foliares ou de solo, responsáveis 

pelo aumento da produtividade. 

- Visitam as propriedades para 
acompanhamento durante o cicio da soja 
(venda e pós venda); 
- Fazem experimentos com testes de 
produtos 
- Estabelecem parcerias com os 
agrônomos das propriedades – 
multiplicadores; 
- Produtores procuram a revenda. 

 
Fornecedor de 

fertilizantes 
orgânico  

Fornece material (matriz) tanque e 
filtro para implantação da bio fábrica 

de adubo orgânico na propriedade 
rural  

- Visitas as propriedades para orientações  
acompanhamento técnico quanto 
instalação e manutenção (venda e pós 
venda); 
- Treinamento quanto a formulação e uso 
de produto.  

Fornecedores de conhecimento especializado (SNPA) 
Fontes de 

conhecimento 
Tipos Como transferem  

EMBRAPA Desenvolve pesquisas com foco na - Capacitação continuada de agentes de 
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Agrosilvopastoril  
SINOP-MT 

integração Lavoura e Pecuária e 
Floresta (ILPF) considerando as 
principais cadeias produtivas no 

Estado 

assistência técnica e extensão rural do 
setor público e privado (multiplicadores) 
via cursos modulares; 
- Implantação de URTEs para a 
capacitação de produtores e técnicos 
pelos multiplicadores comtemplando dez 
cadeias produtivas. 
- - Dia de Campo 

 
 

OEPA: 
EMAPER-MT 

Assistência técnica, pesquisa e 
extensão rural; elaboração de projetos 
agrícolas direcionados a agricultores 

familiares (pequenos e médios) 

- Visitam as propriedades rurais e 
também atendem os produtores no 
escritório; 
- Fazem testes com novas variedades de 
cultivares (feijão, milho) em parceria 
com a EMBRAPA; os resultados destes e 
demais pesquisas, orientam as atividades 
de extensão que realizam. 

Universidades e 
institutos 
Federais e 
Estaduais 

(UNEMAT, 
UFMT, IFMT) 

Formação profissional de nível técnico 
para agricultura (IFMT), agronomia e 

áreas afins e aperfeiçoamento em nível 
de pós-graduação lato e stricto sensu  

- Atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 
- Realizam de eventos como palestras e 
simpósios. 

 

Organizações públicas e privadas 
Fontes de 

conhecimento 
Tipos Como transferem  

 
 

FMT 

Melhoramento genético em sementes 
(TMG), pesquisa sobre adubação, 

solos e agricultura de precisão 

- Realizam palestras que coincidem com 
o ciclo da soja; 
- Dia de campo; 
- Encontros técnicos; 
- Boletim de Pesquisa de Soja (bi anual, 
material impresso); 

 
 

SENAR-MT 

Treinamentos voltados aos principais 
cultivos agrícolas no estados (cursos 
de curta duração) sob demanda dos 

produtores 

- Realizam treinamentos voltados às 
demandas das 15 principais cadeias 
produtivas de Mato Grosso, conforme a 
demanda dos produtores e em todos os 
municípios do estado. 

 
UNIC e 

UNIVAG 

Formação profissional de nível 
tecnológico, graduação e pós-

graduação lato senso  
.. 

- Atividades de ensino 

Recursos Humanos e financeiros 
Fontes de 

conhecimento 
Tipos Como transferem  

Recursos 
Humanos 

Qualificação profissional para o 
agronegócio  

- Já comtemplado via atividades das IES 
e SENAR-MT 

Recursos 
financeiros de 

fomento a 
aquisição de 
tecnologias 

Linhas de crédito para aquisição de 
máquinas e equipamentos, bem como 

melhorias nos processos de gestão 
(INOVAGRO) 

- Fortalece o setor rural e incentiva a 
introdução de métodos racionais no 
sistema de produção; 
- Na forma de apoio as aquisições 
necessárias à incorporação de inovação 
tecnológica nas propriedades rurais  

Outras fontes 
Fontes de 

conhecimento 
Tipos Como transferem 

Serviços de 
consultoria 

Serviços agrimensura, assistência 
técnica agronômica, assessoria na 
compra de insumos para produção 

equipamentos (dimensionamento de 

- Visitam semanalmente as propriedades 
para acompanhamentos técnico dos 
projetos que realizam em volvendo 
aspectos técnicos e agronômicos (no 
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frota adequada à realidade do 
produtor), análise de solo e projetos 

para financiamentos diversos e gestão 
nas áreas de controle de custos, 

compras, recrutamento e seleção, etc. 

período que antecede o plantio e segue 
até o termino da segunda safra nos casos 
em que esta é feita); 
- Treinamentos sobre regulagem de 
máquinas 
- Dia de Campo (somente uma que 
realiza e o evento é fechado). 

Fonte: elaborado pelas autoras (2016) 
  
 Destaca-se ainda em relação ao Quadro 05, de acordo com Possas, Salles-Filho e 
Silveira, (1994), que os sojicultores mato-grossenses têm acesso a quatro grupos principais 
de apoio à agricultura na geração e difusão de inovações: a) Fontes privadas de 
organizações industriais de mercado (revendas de insumos), b) Fontes públicas 
institucionais (EMBRAPA, Universidades, SENAR-MT, IFMT e EMPAER-MT), d) 
Fontes privadas, organizadas coletivamente e sem fins lucrativos (FMT, APROSOJA-
MT), e) e) Fontes privadas relacionadas a serviços de suporte para a atividade agrícola 
(empresas de consultoria agronomia). Dos seis grupos, Possas, Salles-Filho e Silveira 
(1994) destacam a predominância das indústrias a montante (fornecedores de insumos) e 
os centros de pesquisa públicos, os quais foram percebidos neste estudo.  
 
4.3 Transferência de conhecimento: eventos   
 
 Os eventos realizados na forma de Dia de Campo, palestra ou simpósios voltados 
ao cultivo da soja, no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, são apresentados no 
Quadro 06, e acontecerem num espaço temporal que coincide com o ciclo da soja. 
Observa-se nesse quesito maior presença da FMT na oferta de eventos que são tradicionais 
no Estado. Destaca-se também a APROSOJA-MT, embora sendo uma entidade 
representativa, não de pesquisa, mesmo assim leva aos sojicultores conhecimento 
especializado buscado na FMT e também na EMBRAPA Soja do Paraná.  
 

Quadro 06- Difusão de conhecimento em eventos e Dia de Campo 
Instituição 
promotora 

Denominação do 
Evento 

Conhecimentos difundidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
FMT  

 
“É Hora de Plantar”  

- Adubação e aumento de produtividade; 
- Previsões Climáticas: Impactos do El Ninõ para a safra 
2015/16; 
- Eficiência no manejo e controle de doenças  

 
 
“É Hora de Cuidar” 

Tema central: Entendendo o manejo e controle na lavoura 
- Manejo de pragas: controle e qualidade do produto final;  
- Adjuvantes e formulações: entendendo o papel da calda na 
tecnologia de aplicação;  
- Cuidados e perspectivas sobre Ferrugem asiática. Chegou a 
hora de decidir: nossa inimiga ou sócia?  

 
FMT em Campo 
(realizado nas 
estações de pesquisa 
da FMT)  

Tema central: Produtividade e Rentabilidade 
- Resultados de experimentos em 21 estacoes de pesquisa sobre 
culturas soja, milho e algodão em temas como estádios de 
dessecação da soja, efeitos da palha para a semeadura da soja, 
compactação do solo,  rotação de culturas, adubação, efeitos da 
sub adubação, calagem e gessagem, arranjo espacial de plantas, 
agricultura de precisão, controle de pragas, insetos e doenças, 
avaliação de fungicidas, manejo de herbicidas, manejo de 
nematoides, sombreamento na cultura da soja, vitrine de 
cultivares de soja e algodão para safrinha e plantas de 
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cobertura. 
 
 
 
APROSOJA-
MT 

II Simpósio 
Agroestratégico: 
Palestras 

Tema central: repensando agricultura do futuro 
- Práticas agrícolas utilizando o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) e o Manejo Integrado de Doenças (MID).  
Palestra e discussões sobre o tema com base em pesquisas 

II Simpósio 
Agroestratégico: Dia 
de campo 

Tema central: repensando agricultura do futuro 
- Práticas agrícolas utilizando o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) e o Manejo Integrado de Doenças (MID). Atividade 
prática no meio da lavoura de soja  

 
 
 
UNEMAT 

 
 
I Simpósio de 
Tecnologias de 
Produção Agrícola 

Tema central: Consequências do uso incorreto do Sistema 
Plantio Direto 
- Aspectos sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 
na região centro-oeste do Brasil; 
- Desafios fitossanitários do Sistema Plantio Direto; 
- Formação de palhada em regiões tropicais; 
- Uso correto de tecnologias de produção em cultivos 
comerciais. 

Agrodinâmica 
Pesquisa e 
Consultoria 
Agropecuária  

 
 
7º Jornada Técnica  

- Tecnologias geradas nas áreas experimentais próprias sobre 
consorcio de plantas para cobertura do solo; 
- Dados sobre o manejo de doenças da soja que atualmente 
preocupam os produtores; 
- Resultados de ensaio com 5 novas cultivares de soja 
(transgênicas e não transgênicas).  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) 
 

5. Considerações Finais  
 O propósito deste estudo foi explorar as fontes de inovação ou conhecimento para 
o agronegócio da soja no cenário mato-grossense. Nesse sentido os dados reunidos 
evidenciaram um quadro institucional nacional e local que contribui na pesquisa, 
desenvolvimento e transferência de tecnologias aplicadas ao cultivo do grão. Nesse 
quesito destaca-se a FMT que há 22 anos desenvolve trabalhos.  
 A condição atual do Estado de Mato como maior produtor brasileiro de soja, 
resulta da eficiência das instituições ligadas ao agronegócio da soja na produção e difusão 
de tecnologias para o sojicultor. Pertinente destacar no quesito acesso as fontes de 
conhecimento, a forte presença/ligação das revendas de insumos junto aos produtores, o 
que não é observado com a mesma intensidade em relação as demais instituições.   
 Nesse sentido, além de informações já destacadas, este estudo contribui para 
levantar uma discussão, a qual intriga e pode comprometer o status do Mato Grosso na 
produção do grão. Nos eventos e Dia de Campo realizados pela FMT, ficou evidente a 
preocupação com o fato de que há 16 safras a produtividade média da soja não aumenta no 
Estado (está entre 51 a 53 sc/ha). Tal inquietação, baseada nas pesquisas que realiza, 
requer mudança nas atuais práticas do sojicultor, o qual precisa modificar a forma de 
manejar o solo, pois a monocultura (atualmente predominante) traz cada vez mais 
problemas para a planta, ao ponto de num futuro próximo comprometer o cultivo do grão. 
O que fazer? Para a FMT é preciso que o produtor deixe de investir somente em 
tecnologias embarcadas nos insumos. É necessário mudança de atitude quanto ao manejo 
do solo; essa tecnologia não está à venda. Considerando a forte presença das revendas e os 
interesses comerciais envolvidos, a FMT considera essa mudança de atitude um desafio 
bem maior do que fazer o Cerrado produzir na década de 1980. O produtor busca soluções 
prontas e imediatas, dai a dificuldade.  
 Diante dessa questão, aponta-se como sugestão para pesquisas futuras, estudos 
com os sojicultores para conhecer a capacidade para absorver e transformar o 
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conhecimento que está disponível e disponibilidade em se adaptarem para esse novo 
contexto, ou seja, mudar a forma de manejar o solo, não mais utilizando tecnologias de 
resultado imediato, mas sim, pensando na sustentabilidade do sistema no longo prazo.  
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Resumo: O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária [SNPA] do Brasil foi criado 
para compatibilizar diretrizes e estratégias de pesquisa agropecuária com as políticas de 
desenvolvimento de ciência e tecnologia do país pela pesquisa, informação, intercâmbio 
e suporte (SNPA, 2015). É formado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
[EMBRAPA] vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) visa desenvolver com parceiros do SNPA um modelo de agricultura e pecuária 
tropical genuinamente brasileiro, superando barreiras limitantes da produção de 
alimentos, fibras e energia no país) (EMBRAPA, 2015), por Organizações Estaduais de 
Pesquisa Agropecuária [OEPAs], Universidades e Institutos Federais e Estaduais, e 
Organizações Públicas e Privadas. Instituições de Ensino Superior [IES] devem 
desenvolver ensino, pesquisa e extensão por cursos e projetos que resultem em 
conhecimento reconhecido compartilhado para que possam contribuir efetivamente com 
o SNPA, visto que o integram. Devido ao Estado de Mato Grosso ser representativo no
agronegócio mundial e brasileiro, com base no SNPA brasileiro este estudo configurou 
o Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso [SEPA-MT] e analisou a
contribuição das IES no estado com o SEPA-MT e, consequentemente, com o SNPA. A 
pesquisa qualitativa realizou levantamento bibliográfico e busca em sítios e arquivos 
das IES públicas e privadas do Mato Grosso, listando seus temas de cursos e projetos 
vigentes relacionados à agropecuária. Identificou que entre as quatro instituições do 
Estado que oferecem cursos de graduação e pós-graduação na área, a Universidade do 
Estado de Mato Grosso [UNEMAT] é a que mais contribui. No entanto, constatou que 
cursos e projetos de pesquisa e extensão abordam aspectos agronômicos, zootécnicos e 
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silviculturais, havendo poucos estudos relacionados à Gestão Agropecuária, novo 
desafio a ser direcionado e enfrentado pelo SEPA-MT.  
 
Palavras chave: SNPA. SEPA-MT. Agronegócio. 
 
Abstract: The National Agricultural Research System [NARS] of Brazil was created to 
harmonize policies and agricultural research strategies with science policy development 
and country by technology research, information exchange and support (SNPA, 2015). 
It is formed by the Brazilian Agricultural Research Corporation [EMBRAPA] (under 
the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply [MALS] aims to develop with NARS 
partners a model of agriculture and genuine Brazilian tropical cattle, overcoming 
limiting barriers production of food, fiber and energy in the country) (EMBRAPA, 
2015), by State Agricultural Research Organizations (SARO), Federal and State 
Universities and Institutions, and Public and Private Organizations. Higher Education 
Institutions [HEIs] should develop teaching, research and extension for courses and 
projects that result in shared knowledge recognized so that they can effectively 
contribute to the NARS, as the part. Due to the state of Mato Grosso be representative 
of the world and national agribusiness, based on Brazilian NARS this study set up the 
State System of Agricultural Research of Mato Grosso [SSAR-MT] and analyzed the 
contribution of IES in the state with the SSAR-MT and consequently, with the NARS. 
Qualitative research conducted literature and search for sites and archives of public and 
private HEIs of Mato Grosso, listing your topics courses and existing projects related to 
agriculture. Found that among the four state institutions that offer undergraduate and 
graduate programs in the area, the State University of Mato Grosso [UNEMAT] is the 
largest contributor. However, found that courses and research and extension projects 
address agronomic aspects, husbandry and forestry, there are few studies related to 
Agricultural Management, new challenge to be directed and facing the SSAR-MT. 
 
Keywords: NARS. SSAR-MT. Agribusiness.  
 
1 Introdução 

 
O agronegócio deve ser abordado sob perspectiva sistêmica de modo a captar seus 

componentes e inter-relações. Para Araújo (2007), essa visão fundamenta-se no 
entendimento dos setores que o compõe, ou seja, é preciso compreender o agronegócio 
considerando-o como sistema composto por setores. Setores estes denominados "antes 
da porteira" englobam fornecedores de insumos e serviços para a produção rural como 
máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, corretivos, sementes, tecnologia e 
financiamento etc. O conjunto de atividades realizadas no interior das unidades 
produtivas agropecuárias ou fazendas é denominado “dentro da porteira”. Refere-se ao 
preparo e manejo de solos, tratos culturais, irrigação, colheita, criações e outras. De 
acordo com Batalha (2002) envolve os produtores rurais independente de serem 
pequenos, médios ou grandes, sejam pessoas físicas (fazendeiros ou camponeses) ou 
pessoas jurídicas (empresas). “Após a porteira” envolve a compra, transporte, 
beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até chegar ao consumidor final. 
Nessa definição estão enquadrados os frigoríficos, indústrias têxteis e calçadistas, 
empacotadores, supermercados e distribuidores de alimentos (Araújo, 2007 & Batalha, 
2002). 
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 O segmento "dentro da porteira" para compensar a perda derivada da queda dos 
preços dos seus produtos, encontrou como solução a adoção de tecnologias para ganhar 
em produtividade e em escala buscando a sobrevivência no mercado (Araújo, 2007). O 
uso de tecnologias pelo agricultor em seu processo produtivo resulta em inovações e 
consequentemente redução de custos e aumento da produtividade. “A habilidade do 
agricultor em explorar o conhecimento externo é um componente crítico no 
reconhecimento do valor de uma nova informação, que pode ser assimilada e aplicada 
de diferentes formas na produção” (Vieira Filho e Silveira, 2012, p. 281). 

O agronegócio brasileiro a partir da década de 1990, tem se portado como um 
sistema de produção de alta competitividade e eficiência. É o setor mais competitivo da 
economia nacional, tendo a agricultura um Produto Interno Bruto [PIB] de 1.175,59 
trilhões em 2014 (dados relativos a junho daquele ano). A produção em 2014 foi de 
195,5 milhões de toneladas, sendo cultivadas 56,9 milhões de hectares (Prates, 2014). A 
tecnologia possui importante papel no desempenho desse setor, ou seja, crescimento 
econômico deriva do desenvolvimento e adoção de tecnologias no setor agropecuário 
(SANTOS et al., 2012). 

O caminho percorrido quanto ao uso de tecnologia e inovação na agricultura, 
resultante da revolução tecnológica experimentado pelo agronegócio ao longo das 
gerações, proporcionou resultados visíveis na competitividade e no dinamismo desse 
setor. O Brasil é considerado um exemplo de excelência na produção de conhecimento 
aplicado à produção agropecuária. Para Vieira Filho (2012) e Silveira (2013), o 
desempenho da agricultura brasileira é resultado do processo de inovação. A agricultura 
não é um setor marginal da economia, ela incorpora de forma contínua inovações 
tecnológicas.  

Desse modo, a questão tecnológica tornou-se um fator determinante neste 
debate, uma vez incorporada nos processos produtivos permite aumentar a 
produtividade e redução do custo de produção (Vieira Filho & Vieira, 2013). Diante 
disso, a habilidade do agricultor em explorar o conhecimento externo é um componente 
crítico no reconhecimento do valor de uma nova informação, que pode ser assimilada e 
aplicada de diferentes formas na produção”(Vieira Filho & Silveira, 2012, p. 281). 
 O Brasil dispõe de um quadro institucional com capacidade para produzir 
conhecimento público necessário a promoção do crescimento agrícola (Vieira Filho 
2012 & Vieira Filho, Campos, Ferreira, 2005). A pesquisa agrícola na área da produção 
é conduzida por instituições públicas, enquanto que na fabricação de insumos é 
realizada quase que exclusivamente pelo setor privado.  

A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária [EMBRAPA] em 
1973 e do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária [SNPA] em 1992 se tornou um 
marco no processo que modernizou a agricultura brasileira. Foram instituídos centros de 
pesquisa por produtos de importância econômica em ambientes quase desconhecidos. A 
ciência aplicada transformou os solos ácidos do Cerrado brasileiro, antes tidos como 
impróprios para agricultura em áreas produtivas (Contini et al., 2010).  

Fazem parte do SNPA, além da EMBRAPA e suas unidades, as Organizações 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária [OEPAs], organizações como institutos federais e 
estaduais, universidades federais e estaduais e organizações públicas e privadas. Dessa 
forma, este estudo teve como objetivo geral caracterizar o SNPA, as instituições que o 
compõem em termos atuação no nível de Mato Grosso, Estado este que se destaca na 
produção agropecuária nacional.  
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Na sequência deste trabalho, após a introdução, apresenta-se revisão sobre os 
temas abordados, sendo em seguida exposta a metodologia utilizada no estudo que 
envolveu dados secundários referentes às instituições que compõem o SNPA. Logo 
após, apresenta-se os dados que caracterizam o SNPA no Mato Grosso, ora denominado 
Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária [SEPA-MT] e, por fim, são apresentadas as 
conclusões e as referências que fundamentaram o estudo.  

 
2 Desenvolvimento 
 
2.1 Agronegócio: conceito relevância para o Brasil   
 

O conceito de agronegócio foi primeiramente citado por Davis e Goldberg 
(1957), professores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos da América [EUA], 
para melhor entender a nova realidade da agricultura, criando o termo agribusiness, 
como sendo “a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, 
das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e 
distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles” (Batalha, 2011, p. 
11).  

Nota-se que o agronegócio envolve toda a cadeia de produção, que começa com 
a matéria-prima, passando pelo processamento, até chegar ao produto final. 
Considerando a abrangência desse conceito, Mendes Junior (2007) destacam que a 
produção agropecuária é apenas uma parcela, uma vez que essa abordagem incluiu 
também a aquisição de insumos e equipamentos para a produção, o processamento e a 
industrialização da produção agropecuária, o transporte, o armazenamento, a 
distribuição, ou seja, é uma visão da cadeia na sua totalidade, até chegar ao consumidor. 
Engloba tudo o que tem a ver com a produção agropecuária, com todas as 
transformações, até chegar ao consumidor final. 

O agronegócio brasileiro compreende as atividades econômicas que estão 
ligadas a insumos para a agricultura, como os defensivos, corretivos, fertilizantes, a 
produção agrícola, envolve pecuária, lavoura, floresta e extrativismo, a agroindústria e 
comercialização dos produtos primários e transportes. O Brasil possui vários produtos 
agropecuários com significante valor estratégico na economia, sendo os principais o 
açúcar e álcool, carnes e couro, café, produtos da origem bovina, de aves e suínas, soja e 
produtos florestais (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] 
2011). 
 No Brasil o agronegócio dispõe de condições favoráveis para a produção e, além 
disso, é representativo para a economia brasileira. As condições que favorecem a 
produção são disponibilidade de terras somada às tecnologias para correção de solos, 
materiais genéticos adaptados e grande suporte tecnológico em máquinas, equipamentos 
e demais insumos que permitiram aumentar a produção em áreas consideradas de baixo 
potencial produtivo. No entanto, esses recursos por si só pouco contribuiriam se não 
houvesse um caráter inovador na agricultura brasileira. Os produtores brasileiros com 
sua atitude empreendedora, somada ao apoio de uma rede de tecnologias tropicais 
lideradas pela EMBRAPA tornam o País destaque em produtividade (Roscoe 2013, 
Parente 2011, Capetti 2013, & Contini 2014).  

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] (2010) 
mostram que a produção brasileira de grãos no período de 1960 a 2010, derivados dos 
avanços tecnológicos, aumentou em mais de 774% sua produção e área plantada em 
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pouco mais de 100%. Caso o País mantivesse a mesma tecnologia de 1960, ocuparia 
mais 145 milhões de hectares de terra, ao invés do 47,5 milhões em 2010.  

Esse crescimento torna o Brasil um dos principais fornecedores de produtos 
agropecuários para o mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. As exportações 
brasileiras tiveram como principais destinos em 2010 a União Europeia (20,4 bilhões de 
dólares), China (11 bilhões de dólares) e Estados Unidos 5,4 bilhões de dólares). Os 
produtos café, açúcar e suco de laranja ocupam o primeiro lugar nas exportações, 
seguido da soja em segundo lugar (MAPA, 2010). Prates (2014) cita que 41% das 
exportações são desse setor, que produz quase 10% dos produtos agropecuários 
consumidos no planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura [FAO], o Brasil é o País que suprirá a demanda de alimentos que está por 
vir (Faculdade CNA de Tecnologia, 2014). Também é representativo em termos de 
empregabilidade, pois existe um número entre 25 a 30 milhões de pessoas trabalhando 
nesse setor, ou seja, 30% do pessoal ocupado (Prates, 2014). 

Além do destaque na produção agrícola, o Brasil se consolida como uma das 
soluções para a produção de alimentos no mundo, pois está entre os sete países que 
dispõe de terras com potencial agrícola. Isso diante de uma projeção da FAO de que até 
2020 será preciso aumentar em 20% a produção mundial de alimentos, sendo o Brasil 
responsável por 40% desse crescimento (Soares Neto, 2014). 

2.2 O Estado de Mato Grosso e sua representatividade no Agronegócio 

O Estado de Mato Grosso constitui exemplo de fronteira agrícola que se 
consolidou como área de produção agroindustrial, tendo como principais o algodão em 
pluma, milho e soja em sistemas modernos e intensivos em capital, se destacando como 
grande produtor agrícola a nível nacional conforme dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento [CONAB] de julho/2015 mostrado na Tabela 01: 

Tabela 01 - Produção total do Centro-Oeste e Mato Grosso de julho nas safras 
2013/2014 e 2014/2015 

PRODUÇÃO (Em mil t.) 
PRODUTOS REGIÃO (Centro-Oeste) ESTADO (Mato Grosso) 

Safras 
2013/2014 

Safras 
2014/2015 

Safras 
2013/2014 

Safras 
2014/2015 

SOJA 41.800,5 44.201,1 26.441,6 28.133,8 
MILHO 35.053,8 36.863,2 18.049,4 18.860,7 
ALGODÃO EM PLUMA 1.152,2 971,9 1.005,9 865,5 

Fonte: CONAB – julho (2015) 

O carro chefe produzido em Mato Grosso é a soja, cultivo que no início dos anos 
2000 apresentava maior área e a maior produção nacional, esta última suportada por 
ganhos de produtividade durante o período (Hirakuri & Lazzarotto, 2014). 

Nesse contexto, os trabalhos da EMBRAPA, juntamente com a Fundação MT e 
transformaria Mato Grosso, a partir de 2001, no maior produtor brasileiro de soja e com 
os melhores índices de produtividade do grão (Unfried, & Braga, 2011). A cada safra o 
Estado se destaca tanto na produção nacional de grãos e na adoção de novas 
tecnologias, quanto no aumento de novas áreas para produzir, o que contribui para 
colocar o País na condição de celeiro agrícola (Instituto Mato-Grossense de Economia e 
Agropecuária [IMEA] 2012, Soares Neto 2014).  
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Nos últimos vinte anos Mato Grosso se tornou uma das maiores fronteiras 
agrícolas em expansão no Brasil (Paludo & Tirioni, 2011). Lidera a produção nacional 
de soja há 15 safras, com perspectiva de consolidar-se nessa posição (IMEA, 2015). A 
representatividade da produção de soja para o Mato Grosso, contribuiu não somente na 
produção de alimentos, mas também na inclusão social por propiciar acesso das pessoas 
a escolas, hospitais, emprego e renda em função desse novo cenário (Soares Neto, 
2014). Isso melhora qualidade vida da população, pois em 2015 das dez cidades mato-
grossenses com maior Índice de Desenvolvimento Humano [IDH], nove tinham na 
sojicultura sua base econômica (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato 
Grosso [APROSOJA – MT] 2016). 

Os números sobre a área, produção e produtividade da soja no contexto mato-
grossense em período mais recente - as últimas dez safras, de 2004/05 a 2014/15 – 
revelam crescimento. Em área aumentou 44% (de 6.190 para 8.917 milhões de 
hectares); em produção 68% (de 16.704 para 28.133 milhões de toneladas), 
evidenciando também crescimento em produtividade (CONAB, 2015).  

Outro produto destaque no estado é o milho que na safra 2014/2015 produziu 
18.860,70 mil toneladas e também o algodão em pluma que na mesma safra Mato 
Grosso produziu 865,5 mil toneladas (CONAB, 2015).  

2.3 Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) 

Um amplo sistema de pesquisa, ciência e tecnologia, além das atividades a 
montante e a jusante da unidade de produção envolve a organização da atividade 
agrícola. As inovações relevantes na agricultura ocorrem ao longo da cadeia produtiva. 
Do segmento fornecedor de insumos tecnológicos derivam as inovações mecânicas, 
químicas e biológicas. A distribuição incorpora as inovações agroindustriais e 
organizacionais, passando pelo armazenamento e pelo processamento. Já a unidade de 
produção, é o centro das principais demandas, gera, por sua vez, as inovações 
agronômicas e gerenciais, além de sinalizar ao mercado oportunidades tecnológicas, 
promovendo e ampliando a troca de conhecimento (Vieira Filho, 2009 & Vieira Filho, 
2012). 

A inovação na produção agrícola foi fundamental para o aumento da eficiência no 
campo. Isso é atribuído ao agricultor, às empresas, à pesquisa e toda a cadeia”, afirmou 
Contini (2014). Contini (2014) apresenta dados mais recentes sobre os últimos 20 anos 
(das safras 1993/1994 até a safra 2013/2014) que mostram o aumento da produção 
brasileira de grãos de 76 milhões para 193,9 milhões de toneladas, respectivamente. A 
área plantada passou de 39,09 milhões para 56,82 milhões de hectares. 

Os resultados visíveis na competitividade e no dinamismo desse setor foram 
proporcionados pelas inovações introduzidas na agricultura ao longo do tempo. O Brasil 
é considerado um exemplo de excelência na produção de conhecimento aplicado à 
produção agropecuária. Para Vieira Filho e Silveira (2012) e Vieira Filho e Pinto Vieira 
(2013), o desempenho da agricultura brasileira é resultado do processo de inovação. A 
agricultura não é um setor marginal da economia, ela incorpora de forma contínua novas 
tecnologias e as inovações resultantes fizeram a produção brasileira aumentar 
significativamente sem haver proporcionalmente o aumento das áreas cultivadas. 

Oportunidades tecnológicas podem surgir tanto de transferência internacional e 
intersetorial de conhecimento. Muitas indústrias e empresas de serviços privados, tanto 
nacionais como internacionais, fornecem aos agricultores insumos que incorporam 
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inovações tecnológicas. Além disso, boa parte dos países também investem recursos 
públicos significativos em Pesquisa e Desenvolvimento [P&D] agrícola e extensão. Este 
esforço público é desenvolvido por um complexo sistema de instituições e atores: 
institutos de pesquisa do governo, universidades públicas, centros de pesquisa, empresas 
privadas. Esse sistema público de pesquisa Esposti (2001) denomina Sistemas 
Nacionais de Pesquisa Agrícola [em inglês NARSs]. 

Tendo em vista o exposto, Vieira Filho (2012) cita que o Brasil apresenta em um 
quadro institucional capaz de prover conhecimentos para a agricultura. Essa 
organização é denominada pelo SNPA sendo constituída pela EMBRAPA, pelas 
OEPAs, por universidades e institutos de pesquisa de âmbito federal ou estadual, além 
de outras organizações públicas e privadas, direta ou indiretamente vinculadas à 
atividade de pesquisa agropecuária. A Figura 01 apresenta a configuração desse sistema: 

Figura 01 - SNPA e sua composição 
SNPA

EMBRAPA 

Institutos Federais/
Estaduais Organizações 

Públicas/Privadas

OEPAs

Universidades 
Federais/Estaduais

Fonte: Sznitowski (2015). Adaptado do SNPA 

O SNPA em sua forma vigente foi instituído em 1992 pela Portaria nº 193 de 
agosto de 1992 do Ministério da Agricultura e, dentre outros, tem como objetivos:   

- Compatibilizar as diretrizes e estratégias de pesquisa agropecuária com as 
políticas de desenvolvimento, definidas para o País, como um todo, e para 
cada região, em particular.  
- Favorecer o desenvolvimento de um sistema nacional de planejamento para 
pesquisa, acompanhamento e avaliação;  
- Coordenar o esforço de pesquisa para atendimento às demandas de regiões, 
Estados e municípios, a fim de proporcionar melhor suporte ao 
desenvolvimento da agropecuária;  
- Promover o intercâmbio de informações e documentação técnico-científica, 
nas áreas de interesse comum (SNPA, 2015).  

3 Metodologia 

Este estudo teve abordagem qualitativa, a qual é um método subjetivo que 
examina e reflete a cerca das percepções para obter um entendimento de atividades 
sociais e humanas (Collis & Hussey, 2005). Assim foram analisados cursos técnicos, 
tecnólogos, de graduação e pós-graduação lato e stricto senso e projetos de pesquisa e 
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extensão com temas relacionados à agricultura realizados pelas IES do Mato Grosso no 
ano de 2015, e a partir disso, apresentou os temas e sua relação com a agricultura. 
Também foram objeto de estudo a demais instituições que integram o SNPA no Estado 
e suas ações voltadas a agricultura. Essa abordagem se deu de forma exploratória por 
tratar de um tema ainda não explorada na perspectiva aqui proposta.   

Além da pesquisa bibliográfica sobre o objeto e considerando que do SNPA 
fazem parte os institutos e universidades estaduais e/ou federais, foram utilizados sites 
das IES e das demais instituições que compõe o SNPA, sendo a Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Universidade de Cuiabá (UNIC), Universidade de 
Várzea Grande (UNIVAG), EMBRAPA Agrossivilpastoril, Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER MT), Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agropecuária de Mato Grosso (FUNDAÇÃO – MT), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR – MT) para obter o levantamento de 
dados de estudos já realizados para a elaboração desta pesquisa.  

No Mato Grosso existem 05 (cinco) IES sendo elas: UFMT, UNEMAT, IFMT, 
UNIC e UNIVAG que oferecem cursos em diferentes áreas, dentre as quais a 
agricultura, com cursos: Agronomia, Zootecnia etc. Sendo assim, a realização desse 
estudo focou nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por tais IES.  

De modo a atender o objetivo de caracterizar o SNPA, foram também buscados 
dados junto a EMBRAPA Agrossilvipastoril, EMPAER - MT, FUNDAÇÃO - MT e 
SENAR - MT sobre as atividades que realizam a geração de conhecimentos para 
agricultura. A posse dos dados relativos a tais instituições permitiu caracterizar o SNPA 
no Mato Grosso, o qual foi denominado de Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária 
(SEPA-MT), conforme apresentado no Quadro 01.  

Quadro 01 – Instituições abordadas na pesquisa conforme a configuração do SNPA. 
Instituições  no Mato Grosso que compõem o SEPA-MT 

EMBRAPA, OEPA, Organizações 
Instituições públicas: Universidades e 

institutos Federais e Estaduais 

EMBRAPA Agrossilvipastoril - Sinop-MT 
Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária (OEPA): 

EMAPER-MT 
Organizações Instituições públicas: Universidades e 

institutos Federais e Estaduais (UNEMAT, UFMT, IFMT) 
Organizações públicas e privadas FUNDAÇÃO MT 

SENAR-MT 
UNIC e UNIVAG 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

4 Discussão dos Resultados 

4.1 Conhecimento especializado: o SNPA e sua configuração no Mato Grosso 

No quesito conhecimento especializado, o SNPA, considerando a composição 
desse sistema, ou seja, instituições vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária, em 
nível de Mato Grosso foram abordadas, como já citado, a EMBRAPA 
Agrossilvipastoril, EMPAER-MT, UFMT, UNEMAT, IFMT, FUNDAÇÃO - MT, 
SENAR-MT, UNIC e UNIVAG. Foram citados os cursos oferecidos pelas instituições 
e, em seus diferentes níveis de formação (no caso das IES) e projetos de pesquisa e 
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extensão vigentes em 2015 com foco no agronegócio. Esses dados permitiram desenhar, 
em termos de forma e conteúdo, a configuração do SNPA no Mato Grosso (Fig. 01). 

Como fora destacado por Esposti (2001) o esforço público em pesquisa agrícola 
é realizado por um complexo sistema de instituições e agentes que institutos de pesquisa 
do governo, universidades públicas, centros de pesquisa, empresas privadas. Sistema 
este denominado Sistema Nacionais de Pesquisa Agrícola [NARS]. Nesse sentido no 
Brasil apresenta o SNPA mostrado na Figura 01. Em âmbito federal a EMBRAPA faz 
parte desse sistema e se destaca na geração, adaptação e transferência de conhecimentos 
e tecnologias, representados por novas cultivares, que foi em muitos casos catalisados 
pela indústria privada produtora de insumos para a agricultura.  

Geograficamente está distribuída em 17 unidades centrais localizadas em 
Brasília e 46 unidades descentralizadas em todas as regiões do Brasil. Dentre as quais 
está a EMBRAPA Cerrados, criada em 1975 para viabilizar a produção agrícola no 
Cerrado brasileiro. Suas ações envolvem atividades de pesquisa e desenvolvimento para 
ampliar o conhecimento, a preservação e a utilização racional dos recursos naturais do 
Bioma Cerrado. As tecnologias criadas transformaram o Cerrado numa das maiores 
fronteiras agrícolas do mundo e referência internacional em produtividade (EMBRAPA 
CERRADOS, 2015).  

Também no Centro Oeste, no município de Sinop-MT, está localizada outra 
unidade da EMBRAPA, a Agrossilvipastoril criada em 2009, sendo um dos quatro 
centros de pesquisa criados com recursos do Programa de Fortalecimento e Crescimento 
da EMBRAPA (PAC EMBRAPA). Embora sua sede seja em Sinop-MT, os trabalhos 
de pesquisa e transferência de tecnologia abrangem todo o estado. Seus trabalhos tem 
foco nas inovações tecnológicas para viabilizar sistemas de produção integrados entre 
lavoura, pecuária e floresta, contribuindo para o desenvolvimento da agropecuária de 
baixa emissão de carbono e para as principais cadeias produtivas representativas no 
Estado. Para tanto, dispõe de pesquisadores com diferentes especialidades, trabalhando 
com temas como: manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, dinâmica de 
carbono, emissões de gases de efeito estufa, agricultura de precisão, manejo e 
restauração florestal, produção animal, manejo de pastagem, dentre outros.  

Outras entidades integrantes do SNPA são as OEPAs, presentes em todas as 
regiões brasileiras: Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Como exemplo local 
cita-se a instituição estadual de pesquisa, a EMPAER-MT criada em 15 de setembro de 
1964. É uma empresa pública e atua nos 141 municípios do Estado do Mato Grosso 
ofertando de serviços de assistência técnica e extensão rural, pesquisa e fomento aos 
pequenos e médios agricultores familiares, tais como: assistência técnica agropecuária, 
profissionalização e capacitação de agricultores, elaboração de projetos de crédito rural, 
produção e comercialização de reprodutores suínos e alevinos; apoio e execução de 
Programas e Projetos do Governo Federal e Estadual (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), (EMPAER-MT, 2015). 

O trabalho dessa instituição compreende dois setores: um de extensão e outro 
de pesquisa. O pessoal que tem contato direto com os produtores rurais é o que trabalha 
nas atividades que envolvem extensão/assistência técnica aos agricultores de pequeno é 
médio porte. As funções envolvem a elaboração de projetos agrícolas para 
financiamentos rurais, como custeio e investimentos. Também faz visitas a propriedades 
rurais e atende agricultores para orientações no escritório. Nos serviços que presta, seja 
nas propriedades ou no escritório, orienta quanto a situações cotidianas das lavouras e 
também pecuária.  
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As pesquisas realizadas pela EMPAER-MT contribuem nas orientações técnicas 
aos produtores. Caso um agricultor de determinado município tenha problema e este não 
for de conhecimento do técnico local, são então consultadas outras unidades que 
realizam experimentos na área demandada, para assim, poder auxiliar o agricultor.  

Integram ainda esse sistema, instituições de ensino como universidade e 
institutos federais e estaduais. Em nível de Mato Grosso, estão a UFMT, a UNEMAT e 
o IFMT. A UFMT com sede em Cuiabá-MT foi criada em dezembro de 1970, sendo até
1988 era a única instituição de educação superior no Estado. Além do campus da sede, 
possui outros três situados em Pontal Araguaia-MT, Rondonópolis-MT e Sinop-MT. 
Conta com aproximadamente 30 mil alunos e oferece cursos diversos de graduação 
(licenciatura e bacharelado) e também pós-graduação lato e strictu sensu – mestrado e 
doutorado. A UNEMAT foi instituída em 15 de dezembro de 1993 com sede na cidade 
de Cáceres-MT. Em 2015 a UNEMAT possuía 13 campi, 10 núcleos pedagógicos e 18 
polos educacionais de ensino a distância. Atende cerca de 21 mil acadêmicos em 60 
cursos presenciais de licenciatura e bacharelado e oferece pós-graduação lato e strictu 
sensu a nível de mestrado e doutorado (UNEMAT, 2015). Por fim, o IFMT, criado em 
29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres-MT. É uma 
instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, que 
oferece educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino 
distribuídos em 14 campi no Estado de Mato Grosso.  

Como já mencionado, essas entidades se fazem presentes em diversos 
municípios do Mato Grosso e por desenvolverem ensino, pesquisa e extensão, com foco 
na agricultura, contribuem para o SNPA. Observa-se a frequência na UFMT, UNEMAT 
e IFMT do curso de agronomia (comum a todas), no entanto os de pós-graduação stricto 
senso é ofertado somente por duas IES públicas (UFMT e UNEMAT). Na Tabela 02 
podem ser visualizados os cursos técnicos, tecnólogos, de graduação e pós-graduação – 
lato e strictu sensu – ofertados pelas IES. 

Tabela 02 – IES no MT e os cursos voltados a agricultura nos diferentes níveis em 
2015 

Pós-Graduação IES 
DOUTORADO 

Programa de pós-graduação em agricultura tropical UFMT 
MESTRADO 

Pós-graduação em genética e melhoramento de plantas (PGMP) UNEMAT 
Pós-graduação interdisciplinar em ambiente e sistema de produção agrícola 
(PPGASP) 

UNEMAT 

Programa de pós-graduação em agronegócios e desenvolvimento regional UFMT 
Programa de pós-graduação em agricultura tropical UFMT 

PÓS - GRADUAÇÃO LATO SENSU 
MBA em Gestão do Agronegócio UNIC e UNIVAG 

CURSOS GRADUAÇÃO 
Agronomia UFMT, UNEMAT, 

UNIC, UNIVAG e IFMT 
 Zootecnia UFMT, UNEMAT e 

IFMT 
Engenharia de Produção Agroindustrial UNEMAT 
Administração com linha de formação em Agronegócio UNEMAT 
Gestão Estratégica do Agronegócio UNIC 
Agronegócios UNIC 
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Licenciatura em Ciências Agrícolas IFMT 
CURSOS TÉCNICOS CURSOS TECNÓLOGOS IES 

Técnico em Agropecuária - IFMT 
- Tecnologia em Agronegócios UNIC e UNVAG 
- Tecnólogo em Alimentos UNIVAG 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

A Tabela 02 dois citou as atividades de ensino, no entanto faz parte da atuação 
das universidades realizarem atividades de pesquisa e extensão. Nesse sentido foi 
identificado o foco dos projetos vigentes em 2015. Constatou-se que as atividades de 
pesquisa e extensão com foco na agricultura e temáticas afins são realizadas somente 
pelas IES públicas, no caso UFMT, IFMT e UNEMAT, conforme mostrado no Quadro 
02. 

Quadro 02 – Abordagem dos projetos de pesquisa e extensão realizados pelas IES 
públicas em Mato Grosso 

IES Cultivos e temáticas abordados nos projetos de pesquisa e/ou extensão 

UFMT 
- Solo, adubação, perdas na colheita, qualidade da semente, irrigação e armazenagem; 
- Cultivo da soja e milho.  

IFMT 
- Solos, adubação, controle de pragas, recuperação de pastagens, uso de herbicida;  
- Cultivo de girassol, soja, milho, trigo, hortigranjeiros, tectona, dendê e mamona. leite e 
carne ovina. 

UNEMAT 
- Estratégia de produção dos sojicultores, viabilidade econômica, gestão de propriedades 
rurais (familiares), assimilação de tecnologias no agronegócio, agroecologia e 
desenvolvimento rural, agricultura familiar, sistemas produtivos, gases de efeito estufa, 
diversificação e consórcio de lavouras, lógicas e sistemas de produção, reforma de 
pastagens, perdas na colheita, inspeção de máquinas agrícolas (tratores).  
- Cultivo de milho, mandioca, abacaxi, cana de açúcar, hortaliças, soja.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

Dentre as organizações públicas e/ou privadas que compõem o SNPA, cita-se a 
FUNDAÇÃO – MT criada em 1993. É uma empresa privada de tecnologia que em 2015 
contava com mais de 300 funcionários e um quadro associativo que envolve maior parte 
das empresas de máquinas e equipamentos agroquímicos, fertilizantes e sementes que 
atuam na cadeia produtiva de Mato Grosso. É reconhecida como centro de referência na 
criação e desenvolvimento tecnológico para a agricultura. Desde sua criação concentra 
suas pesquisas na soja e algodão, mantendo-se fiel missão de “melhorar a vida das 
pessoas através do desenvolvimento de tecnologias aplicadas à agricultura” 
(FUNDAÇÃO - MT, 2015).  

A pesquisa agrícola desenvolvida pela FUNDAÇÃO - MT teve e tem importante 
papel no sucesso e da expansão da agricultura em Mato Grosso e isso é percebido pela 
instituição, pois contribuíram para tornar o Estado no maior produtor e também com 
maior produtividade de soja e algodão no País. É reconhecida na área em pesquisa 
privada na agricultura brasileira e diferencial para sojicultora mato-grossense, pois “a 
história do Mato Grosso passa pela soja, e história da soja no Mato Grosso, passa pela 
FUNDAÇÃO - MT” (FUNDAÇÃO - MT, 2015). Nesse sentido, Unfried e Braga 
(2011) destacam a contribuição dos trabalhos da EMBRAPA inicialmente junto com a 
FUNDAÇÃO MT que transformou Mato Grosso, a partir de 2001, não somente no 
maior produtor brasileiro de soja, mas também com os melhores índices de 
produtividade do grão.  
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Os trabalhos de pesquisa que a FMT realiza tem foco na área de proteção de 
plantas e também em manejo e adubação de solo (Tabela 03). O principal programa é o 
Programa em Manejo e Adubação (PMA). O PMA desenvolve desde 1997 trabalhos de 
pesquisa independentes, alguns com mais de 10 anos que se tornaram referência para o 
setor produtivo. O programa interage com o segmento de fertilizantes avaliando 
produtos e tecnologias que são oferecidos ao meio agrícola (FUNDAÇÃO - MT, 2015).  

Boa parte desses estudos desenvolvidos pela FUNDAÇÃO – MT é realizada em 
duas estações de pesquisa - Fazenda Cachoeira, Rondonópolis-MT e no Centro de 
Aprendizagem e Difusão (CAD), Nova Mutum-MT e, posteriormente os resultados são 
difundidos pelos pesquisadores aos produtores do Estado do Mato Grosso. A difusão 
tecnológica é contínua e envolve eventos de acordo com o calendário agrícola da soja e 
algodão: Dia de Campo, Encontro Técnico anual da soja (mês de maio) e algodão (mês 
de agosto) e reuniões. Além dos eventos, leva informações aos produtores através de 
Boletim de Pesquisa de Soja, boletins de cultivares, informativos técnicos de algodão, 
boletins informativos e por meio do endereço eletrônico (FUNDAÇÃO - MT, 2015).  

Tabela 03 – Projetos e Programa de Pesquisa e Difusão desenvolvida pela FMT em 

2015 
Pesquisa da FUNDAÇÃO – MT 

Estações de pesquisa Difusão de conhecimento Proteção de 
Plantas 

Programa em Manejo e 
Adubação (PMA) 

- Nematologia 
- Entomologia 
-Fitopatologia e 
Herbologia 

-Amostragem de Solo 
-Mecanização e 
Agricultura de Precisão 
-Pesquisa em Manejo e 
Adubação de Sistemas 
de Produção 
-Projetos Agrícolas junto 
a Produtores 

-Fazenda Cachoeira 
Rondonópolis-MT 
-Centro de 
Aprendizagem e 
Difusão (CAD) - Nova 
Mutum-MT 

- Eventos: “É Hora de 
Plantar”, “É Hora de Cuidar” 
e “FUNDAÇÃO - MT em 
Campo”.  
- Dia de Campo, realizado no 
CAD de Nova Mutum-MT e 
na Fazenda Cachoeira em 
Rondonópolis-MT  
- Boletim de Pesquisa de 
Soja (bi anual) 
- Encontro Técnico anual da 
soja (mês de maio) e de 
algodão (mês de agosto) 

Fonte: Adaptado da Fundação - MT (2015) 

Citam-se ainda como instituições privadas que integram o SNPA no Mato 
Grosso, duas IES (UNIVAG e UNIC) que oferecem formação profissional com cursos 
direcionados ao contexto agrícola. A UNIVAG, fundada em 1989 e tem sede e campus 
único localizado na cidade de na Várzea Grande-MT. Em 2015 contava com 
aproximadamente 12 mil alunos, distribuídos pelos 29 cursos técnicos, tecnólogos, 
graduação e pós-graduação lato sensu. A UNIC, fundada em 1988 e conta com 11 
campi no Estado e cerca de 20 mil alunos. Essas IES ofertam cursos de nível tecnólogo, 
graduação e pós-graduação lato sensu, os quais foram citados na Tabela 02. 

E por fim, encerrado o quadro institucional que compõe o SNPA no Mato 
Grosso, como instituição pública tem-se o SENAR-MT. Criado em 1991, é uma 
entidade de direito privado, mantida pela classe patronal rural, vinculada à 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Como instituição de ensino 
rural, voltada para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares, o SENAR-MT 
realiza treinamentos e capacitações. Em 2015 disponibilizava 234 treinamentos voltados 
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para Formação Profissional Rural [FPR] ou Promoção Social [PS]. Conta com uma 
equipe de 300 instrutores de diferentes áreas do conhecimento e com a parceria dos 89 
sindicatos rurais, prefeituras, associações de produtores, universidades, órgãos estaduais 
e federais, entre outros. Assim conseguem inserção junto aos produtores rurais para 
levar qualificação profissional (SENAR-MT, 2015). 

As ações realizadas são gratuitas e seu portfólio de treinamentos é voltado às 
demandas das 15 principais cadeias produtivas de Mato Grosso, dentre as quais se 
destaca aqui as principais: Sojicultura e Milhocultura (soja e milho), Cotonicultura 
(algodão) e Bovinocultura de Corte (carne bovina).  

Sobre como são operacionalizados os treinamentos do SENAR-MT, constatou-
se que acontecem de duas maneiras: uma é a demanda prevista no Planejamento Anual 
de Trabalho [PAT] e a outra é a demanda não planejada. A demanda pelo PAT é 
dirigida pelo SENAR- MT, que planeja junto aos produtores rurais os treinamentos para 
o ano seguinte, considerando suas possibilidades de realização dentro da propriedade.
Quando os produtores rurais participam do PAT, essa demanda entra nos Treinamentos 
Prioritários e imediatamente aceitos no sistema do SENAR - MT. Já a demanda não 
planejada é aquela em que, os treinamentos feitos de acordo com os pedidos durante o 
para os parceiros que não participaram do PAT. Esses não são prioritários e precisam 
ser avaliadas as possibilidades orçamentárias e a disponibilidade dos instrutores, para 
que possa ser ou não aceita pelo sistema.  

 As maiores demandas por cursos são: Operação de máquinas agrícolas; 
manutenção e operação de tratores agrícolas; manejo integrado das pragas no sistema 
plantio direto; piscicultura; Norma Regulamentadora [NR] 31.8 (agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins); NR 10 (segurança em instalações e serviços em 
eletricidade); NR 12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos); NR 35 
(trabalho em altura); NR33 (segurança e saúde no trabalho em espaço confinado); 
primeiros socorros; panificação e, por fim, corte e costura. 

O Brasil dispõe de um quadro institucional com capacidade para produzir 
conhecimento público necessário a promoção do crescimento agrícola (Vieira Filho 
2012, Vieira Filho, Campos, & Fereira 2005). A pesquisa agrícola na área da produção 
é conduzida por instituições públicas, enquanto que na fabricação de insumos é 
realizada quase que exclusivamente pelo setor privado. 

Os dados levantados permitiram caracterizar o SNPA no Mato Grosso, agora 
denominado SEPA-MT, apresentado de forma sintetizada na Figura 02 e mostra um 
quadro institucional favorável, tanto que tornou o Estado de Mato Grosso destaque nas 
últimas safras como maior produtor brasileiro de soja. Isso converge com a afirmação 
de que o Brasil tem um quadro institucional com capacidade para produzir 
conhecimento público necessário a promoção do crescimento agrícola (VEIRA FILHO 
2012; VIEIRA FILHO; CAMPOS; FEREIRA, 2005). Tal cenário permitiu e permite 
que os produtores brasileiros com o apoio de uma rede de tecnologias tropicais lideradas 
pela EMBRAPA tornassem o País destaque em produtividade (ROSCOE, 2013; 
PARENTE, 2011; CAPETTI, 2013; CONTINI, 2014). Os resultados do MAPA (2010) 
deixam evidente que os ganhos em produtividade, resultantes dos avanços tecnológicos, 
foram mais 774% e área plantada aumentou pouco mais de 100%. Se a tecnologia se 
mantivesse a mesma da década de 1960, seriam ocupados mais de 145 milhões de 
hectares, ao invés dos 47,5 milhões em 2010. 
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Figura 02 – SEPA-MT e sua configuração 

SNPA

EMBRAPA 

Institutos Federais/
Estaduais Organizações 

Públicas/Privadas

OEPAs

Universidades 
Federais/Estaduais

EMBRAPA 
Agrossilvipastoril 

IFMT

FMT, SENAR-MT, 
UNIC,  UNIVAG

UFMT e 
UNEMAT

EMPAER-MT

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do objetivo geral caracterizar o SNPA, as instituições que o compõem em 
termos atuação no nível de Mato Grosso, este foi atendido. Primeiramente em relação as 
IES foram identificadas as temáticas dos projetos de pesquisa e extensão e os temas 
dedicados à agricultura e desenvolvidos no Estado de Mato Grosso, sendo as principais 
temáticas direcionadas a cultura do algodão, da soja, do milho, do girassol, da teca e 
tectona e realizados pelas universidades públicas. Ainda sobre as IES, identificaram-se 
os cursos oferecidos no Estado desde os cursos técnicos até o nível de doutorado. 
Somente uma das IES a UFMT que oferece além dos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado na área de agricultura. A UNEMAT oferta cursos de graduação e mestrado e 
IFMT opções que envolve os cursos técnicos, tecnólogos e bacharelado. Já a UNIC e a 
UNIVAG além dos cursos de graduação na área agrícola, ofertam MBA.   

Na sequencia quanto a caracterização do SNPA, ora denominado SEPA-MT, 
relatou-se a atuação da EMBRAPA Agrossilvispastoril de Sinop-MT que realiza 
pesquisas sobre lavoura, pecuária e floresta; também foram relatadas as atividades das 
EMPAER – MT que desenvolve pesquisa, extensão e assistência técnica para pequenos 
e médios produtores rurais compreendendo tecnologias voltadas para à Cultura do 
Abacaxizeiro, Cultura da Mandioca e Erosão. Na sequencia apresentou-se a atuação da 
FUNDAÇÃO – MT, especificando os principais projetos que envolvem melhoramento 
genético de soja e algodão, monitoramento e adubação, proteção de plantas, pesquisa 
em sistemas de produção para as culturas de soja, algodão, milho, braquiária, milheto, 
crotalária, sorgo, girassol e arroz, mecanização agrícola e agricultura de precisão 
realizados e oferecidos conforme visto. E por fim, sobre o SENAR – MT, instituição de 
ensino rural, voltada para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares, que realiza 
treinamentos e capacitações. Suas ações são gratuitas e seu portfólio de treinamentos é 
voltado às demandas das 15 principais cadeias produtivas de Mato Grosso, dentre as 
quais se destaca aqui as principais: Sojicultura e Milhocultura (soja e milho), 
Cotonicultura (algodão) e Bovinocultura de Corte (carne bovina).  

Considerando que o Brasil é um exemplo de excelência na produção de 
conhecimento aplicado à produção agropecuária (Vieira Filho 2012 & Silveira 2013) e o 
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Mato Grosso o maior estado brasileiro na produção de grãos, com destaque para a soja 
(CONAB, 2015), este estudo contribui trazendo o quadro institucional envolvendo a 
geração de conhecimento voltado a agricultura mato-grossense, que diante da sua 
representatividade, permite inferir que o arranjo institucional aqui presente (SEPA-MT) 
favorece tal status.  
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Resumo: A área da Gestão Estratégica visa compreender como empresas geram e 
mantêm vantagem competitiva considerando fatores externos e internos. Dentre estes, nas 
linhas relacionadas à visão baseada em recursos, gestão de conhecimento (GC) e 
aprendizagem organizacional (AO), destaca-se a Visão das Capacidades Dinâmicas, 
necessárias para que firmas integrem, construam e reconfigurem competências internas e 
externas para responder rapidamente a mudanças ambientais: capacidade absortiva, 
relacionada ao conhecimento, capacidade adaptativa, à aprendizagem; e capacidade de 
inovação que liga inovação e vantagem de mercado. Em desenvolvimento, esta recente 
abordagem da gestão estratégica é criticada pela fragilidade para orientar o 
desenvolvimento e gestão das capacidades e dos recursos organizacionais e pela incerteza 
quanto as similaridades. Este estudo argumenta que as lacunas podem ser amenizadas 
pela tese de que a integração da GC (geradora da capacidade absortiva) e da AO (geradora 
da adaptativa) favorece inovação e desempenho organizacional, que se superiores aos 
concorrentes geram vantagem competitiva, e que se o desempenho superior mediado pela 
inovação for maior que o gerado diretamente caracteriza a capacidade dinâmica de 
inovação, traduzido em modelo de hipóteses. Resultados do questionário aplicado a CEOs 
de usinas de fabricação de biodiesel matogrossenses e de uma corporação globalizada 
reconhecida por alta capacidade de inovação e de desempenho foram comparados 
qualitativamente, ilustrando o modelo proposto ao explicar como gerir capacidades 
dinâmicas e seus recursos para gerar diferenciais de desempenho e capacidade dinâmica 
de inovação nessas empresas, atenuando as lacunas criticadas. Este estudo contribui com 
o modelo de pesquisa das Capacidades Dinâmicas de Wang & Ahmed (2007), com a 
competitividade agroindustrial, o avanço desta abordagem e da gestão estratégica. 
Palavras chave: Estratégia Tecnológica. Competitividade. Agrointeligência.  
 

DYNAMICS CAPABILITIES FROM KNOWLEDGE MANAGEMENT AND 
ORGANIZATIONAL LEARNING: LOOKING FOR PERFORMANCES TOP IN 

THE MATO GROSSO – BRAZIL’s BIODIESEL INDUSTRY 
 

Abstract: The area of Strategic Management aims to understand how companies create 
and maintain competitive advantage considering external and internal factors. Among 
these, the lines related to the resource-based view, knowledge management (KM) and 
organizational learning (OL), there is the vision of Dynamic Capabilities, necessary for 
firms to integrate, build and reconfigure internal and external expertise to respond quickly 
the environmental changes: absorptive capacity, related to knowledge, adaptive capacity, 
learning; and innovation capacity linking innovation and market advantage. In developing 
this new approach to strategic management is criticized by the weakness to guide the 
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development and management of capacity and organizational resources and uncertainty 
about the similarities. This study argues that the gaps can be mitigated by the view that 
the integration of KM (generating the absorptive capacity) and OL (generating adaptive) 
favors innovation and organizational performance that is superior to competitors generate 
competitive advantage, and that the superior performance mediated innovation is greater 
than the generated directly characterizes the dynamic capability of innovation translated 
into model assumptions. The questionnaire applied to CEOs of Mato Grosso’s biodiesel 
manufacturing plants and a global corporation recognized for high capacity for innovation 
and performance results were compared qualitatively illustrating the proposed model to 
explain how to manage dynamic capabilities and resources to generate performance 
differentials and dynamic capacity for innovation in these companies, reducing the gaps 
criticized. This study contributes to the research model of Dynamic Capabilities of Wang 
and Ahmed (2007), with the agro-industrial competitiveness, the advancement of this 
approach and strategic management. 
Keywords: Technology Strategy. Competitiveness. Agrointelligence. Agribusiness.  
 
 
1 INTRODUÇÃO  

A gestão estratégica visa compreender como gerar e manter vantagem competitiva 
ou desempenho superior aos competidores (Ambrosini & Bowman, 2009), cuja tendência 
é considerar fatores internos e externos às firmas, como sugere sua mais recente 
abordagem, em construção: visão das capacidades dinâmicas (VCD) (Barreto, 2010), 
“central no debate sobre gestão estratégica e teoria da organização” (Romme et al., 2010, 
p. 1). Para a VCD, gerar vantagem competitiva demanda das firmas “capacidades para 
integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para responder 
rapidamente a mudanças ambientais” (Teece et al., 1997, p.516), ou “habilidades para 
reconfigurar recursos e rotinas organizacionais” (Hung et al., 2009, p.321). Esta visão 
“procura determinantes das diferenças de desempenho entre firmas, principalmente 
habilidades desiguais para explorar ativos existentes, construir e acumular novas 
capacidades” (Jantunen, 2005, p.335, Teece et al., 1997).  

Revisão de estudos empíricos existentes revelou modelo de pesquisa das 
capacidades dinâmicas que compreende três capacidades distintas, mas correlacionadas: 
absortiva, relacionada ao conhecimento, adaptativa relacionada à aprendizagem e de 
inovação relacionada à inovação e à vantagem de mercado. Inseridos nestas capacidades 
identificou processos subjacentes de integração, reconfiguração, renovação e recriação de 
recursos, específicos das firmas, e como consequências desempenhos mercadológico e 
financeiro (Wang & Ahmed, 2007). Porém, a competitividade vinda das CD tem sido 
cada vez mais medida pela inovação (Voelpel, et al., 2004), considerada mudança 
tecnológica central na diferenciação de empresas, “um determinante da sobrevivência e 
sucesso das organizações” (Wang & Ahmed, 2004, p.303) que possui influência direta 
positiva no desempenho organizacional estabelecida na literatura (Darroch & 
McNaughton, 2002). A função da capacidade dinâmica de inovação de unir inovações de 
produto e/ou mercado à vantagem baseada no mercado (Wang & Ahmed, 2007) implica 
que desempenho superior seja medido pela influência da inovação no desempenho.  
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“Inovação não é criada diretamente. É criada apenas se todos os fatores envolvidos 
forem combinados de forma apropriada” (Kong & Li, 2007, p.4194), e as relações entre 
as três capacidades dinâmicas (absortiva, adaptativa e de inovação) para gerar vantagem 
competitiva não foram analisadas empiricamente em conjunto (Wang & Ahmed, 2007), 
há poucos estudos que as relacionam, e não incluem a de inovação. Mas relações entre 
gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e inovação foram estudadas 
teórica e empiricamente em variadas indústrias asiáticas, europeias e norte americanas, 
evidenciando impactos entre si e no desempenho/competitividade das firmas, o que alinha 
tais construtos com o propósito das CD de gerar diferenciais de desempenho. Apenas 
recentemente foram relacionados, mas incluíram outros construtos que podem influenciar 
tais relações (Noruzy et al.,2013, Chien & Tsai, 2012, Kuo,2011, Alavi et al., 2010).  

Capacidades dinâmicas apoiam a capacidade de a empresa integrar, reconfigurar, 
renovar e recriar seus recursos e capacidades em consonância com mudanças externas, 
processos que começam a preencher o vácuo dos mecanismos de transformação, como: 
integração interna e externa do conhecimento, aprendizagem dinâmica, acúmulo de 
tecnologia, criação, absorção, integração e reconfiguração do conhecimento. Porém 
devem ser considerados em conjunto, não identificados e medidos por capacidade como 
realizado, pois semelhanças são identificáveis, mensuráveis e críticas para o 
desenvolvimento do seu conceito e componentes (Wang & Ahmed, 2007), e “podem 
orientar o desenvolvimento de prescrições acionáveis” (Mosakowski, 1998, Eccles & 
Nohria, 1992), ferramentas e técnicas práticas para gestores usarem visando melhor 
desempenho (Priem & Butler, 2001a,b). A combinação adequada de recursos e 
competências, unidos por processos, rotinas e mecanismos (Ray & Ramakrishnan, 2006) 
indicam rotinas organizacionais como responsáveis pela geração das CD e seus resultados 
(Easterby-Smith & Prieto, 2008). Mas existe significativa diferença entre práticas que 
firmas acreditam ser importantes e as relacionadas ao desempenho (Zack et al., 2009). 
Esta lacuna reforça críticas recebidas pela VCD que merecem destaque para seu avanço. 
Primeiro, sua fragilidade para orientar o desenvolvimento e a gestão das capacidades e 
dos recursos organizacionais (Pandza, 2003 apud Maia, 2010). Segundo, a incerteza 
quanto às ‘similaridades’ entre capacidades eficazes de empresas diferentes serem ditadas 
por características semelhantes de processos eficientes, que podem caracterizar atributos 
organizacionais chave que conectem as capacidades ao desempenho organizacional, 
propostas por Eisenhardt & Martin (2000). 

Enfim, faltam estudos que relacionem os efeitos da gestão do conhecimento e da 
aprendizagem integradas na inovação e no desempenho sem incluir outros construtos, e 
dos seus impactos na inovação administrativa e técnica e no desempenho financeiro e 
operacional. Urge compreender como as capacidades dinâmicas: absortiva, adaptativa e 
da inovação se relacionam para gerar vantagem competitiva. Sob a perspectiva das 
capacidades dinâmicas, como gestão do conhecimento e aprendizagem 
organizacional integradas influenciam diferenciais de desempenho organizacional?   

Respostas podem vir do reconhecimento da gestão do conhecimento como 
geradora da capacidade absortiva e da aprendizagem organizacional como geradora da 
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adaptativa, devido a suas relações, e dos efeitos da GC e AO na inovação e desempenho/ 
competitividade das firmas estarem mais avançados. E entender capacidade de inovação, 
que liga inovação à vantagem baseada no mercado (Wang & Ahmed, 2004, 2007) como 
geração de desempenho organizacional superior ao dos concorrentes, vinda da inovação 
gerada pela integração das demais capacidades, considerando desempenhos financeiro e 
não financeiro. A partir destes pressupostos argumenta-se que a integração da gestão do 
conhecimento gerada pela capacidade absortiva e da aprendizagem organizacional gerada 
pela adaptativa favorece diretamente inovação e desempenho organizacional, e promove 
indiretamente, mediada pela inovação, desempenho superior aos concorrentes, gerando 
vantagem competitiva; e se o desempenho gerado por esta mediação for superior ao 
gerado diretamente, caracteriza geração da capacidade dinâmica de inovação.  

Este estudo visa conhecer como as CD se relacionam para gerar desempenhos 
diferenciados a partir da integração da gestão do conhecimento e da aprendizagem 
organizacional, para contribuir com a competitividade industrial, com o modelo de Wang 
& Ahmed (2007) e com avanço desta visão estratégica. Para tanto, possui como objetivos 
propor modelo de pesquisa que explique como as capacidades dinâmicas se relacionam 
visando gerar diferenciais de desempenho/vantagem competitiva, e identificar indícios 
empíricos das hipóteses formuladas para examinar o modelo proposto.   

Profunda análise da revisão bibliográfica e densa discussão teórica embasaram o 
modelo proposto, testado em firmas de alta intensidade tecnológica: usinas de fabricação 
de biodiesel e unidade de corporação globalizada reconhecida por alto nível de inovação 
e desempenho, visando buscar indícios das hipóteses formuladas e oferecer visão prática 
da construção teórica proposta. Apesar da indústria do biodiesel não ser tão madura no 
Brasil (2005) sua escolha se justifica por ser intensiva em conhecimento: desempenho 
depende fortemente de inovação. Evidenciar como favorecer desempenho superior 
permite delinear estratégias públicas e escolhas tecnológicas das firmas mais adequadas 
ao desenvolvimento da indústria no estado, potencializando as firmas e o setor MT e país. 

Espera-se identificar desempenhos inovadores, financeiros e operacionais destas 
organizações, especialmente os superiores aos concorrentes; os tipos de inovação que os 
geram; e, principalmente, como influenciar tais inovações pela integração da gestão do 
conhecimento e da aprendizagem organizacional, demonstrando empiricamente como 
firmas podem obter vantagem competitiva a partir das CD, atenuando suas críticas. Se as 
similaridades forem de fato significativas para o desempenho organizacional, auxiliam a 
superar a fragilidade das CD para orientar o desenvolvimento e a gestão das capacidades 
e dos recursos organizacionais, contribuindo ao atenuar o hiato apresentado na literatura, 
e orientar a competitividade organizacional.  

O ineditismo no país e setor; o potencial competitivo setorial dada a crescente 
demanda mundial por combustíveis renováveis; a importância das CD na competitividade 
das firmas em ambientes instáveis e de alta tecnologia; a falta de prescrições derivadas 
das relações entre as CD, e a escassez de estudos destas relações certificam o valor deste 
estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES 
2.1 Síntese das Relações das Capacidades Dinâmicas Absortiva, Adaptativa e de 
Inovação, entre si, com Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, 
e seus efeitos na Inovação e no Desempenho Organizacional   

Sob a visão das capacidades dinâmicas, estudos relacionaram capacidade 
absortiva à gestão do conhecimento (Easterby-Smith & Prieto, 2008, Hung et al., 2009, 
Jantunen, 2005, Zollo & Winter, 2002), definida como “exploração e desenvolvimento 
dos ativos de conhecimento organizacionais para promover os objetivos da organização” 
(Ramachandran et al., 2009) e considerada mecanismo de coordenação para reforçar a 
conversão dos recursos em capacidades (Darroch, 2005). Diversos relacionaram 
capacidade adaptativa à aprendizagem organizacional, considerada central na criação e 
renovação das CD (Romme et al., 2010, Hung et al., 2009, Easterby-Smith & Prieto, 2008, 
Zollo & Winter, 2002), que constitui mecanismos de exploração e utilização do 
aprendizado de indivíduos, grupos e organizações internos e externos pela interação 
social, promovendo acúmulo de conhecimento e desaprendizagem, visando adaptar a 
organização às mudanças internas e externas. Easterby-Smith e Prieto (2008) 
relacionaram as capacidades absortiva e adaptativa entre si, sugerindo aprendizagem 
organizacional como mediadora entre CD e gestão do conhecimento, o que contraria 
resultados recentes: que gestão do conhecimento e de processos de aprendizagem podem 
oferecer base para aumentar a CD e influenciar o desempenho organizacional (Hung et 
al., 2009); e que recursos de conhecimento e mecanismos de aprendizagem possuem 
efeitos positivos nas CD, que por sua vez, incrementam o desempenho organizacional 
(Chien & Tsai, 2012). Falta relacionar as três capacidades dinâmicas, especialmente a de 
inovação às demais.  

Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional apresentaram relações 
implícitas, sinergias, convergências, divergências e tendência de integração. Gestão do 
conhecimento é relacionada ao conteúdo do conhecimento e considerada a infraestrutura 
na qual os processos da aprendizagem organizacional ocorrem (Easterby-Smith & Lyles, 
2003, Gunsel et al., 2011); aprendizagem organizacional influencia gestão do 
conhecimento (Kuo, 2011, Noruzy et al.,2013), assim como o inverso (Ju et al., 2006, He, 
2008, Liao & Wu, 2009, 2010, Chien & Tsai, 2012); ambas devem ser integradas (Gunsel 
et al., 2011, Alavi et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, Chiva & Alegre, 2005) por 
gerarem sinergia nos resultados organizacionais (Gunsel et al., 2011, Alavi et al., 2010, 
Liao & Wu, 2009, 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, He, 2008), o que permite inferir que: 
H1 - Há correlação entre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional.  

Efeitos positivos diretos da gestão do conhecimento e da aprendizagem 
organizacional foram encontrados apenas na inovação (Liao & Wu, 2009, 2010, He, 2008, 
Ju et al., 2006), incluindo outros construtos na análise (Noruzy et al., 2013, Chien & Tsai, 
2012, Kuo, 2011, Ju et al., 2006); São mais significativas entre gestão do conhecimento 
e inovação quando mediadas pela aprendizagem. Inversamente, Noruzy et al. (2013) 
encontraram relações diretas e indiretas entre aprendizagem organizacional e inovação, 
mediadas por GC. Resultados de He (2008) e de Liao & Wu (2009, 2010) comprovam 
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empiricamente a sinergia da gestão do conhecimento e da aprendizagem organizacional 
para promover inovação, conforme teorizado por Gunsel et al. (2011), por Alavi et al. 
(2010) e por Dasgupta & Gupta (2009), reforçando a necessidade de integrá-las (Gunsel 
et al., 2011, Alavi et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, Chiva & Alegre, 2005). 
Entretanto, a maioria dos estudos não especificou tipos de inovação. Alguns consideraram 
apenas inovações técnicas sem dimensioná-las (Gasparini et al., 2009, Ju et al., 2006). A 
tendência teórica de integração da gestão do conhecimento e da aprendizagem 
organizacional (Alavi et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, Gunsel et al., 2011) é 
fortalecida por se reforçarem mutuamente, influenciando positivamente a inovação (Alavi 
et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, Gunsel et al., 2011, He, 2008, Lundvall & Nielsen, 
2007). Diante dos resultados diretos e indiretos da gestão do conhecimento e da 
aprendizagem organizacional na inovação e da tendência teórica de integração de ambas, 
se propõe que: H2 - A integração da gestão do conhecimento e da aprendizagem 
organizacional promove inovação.   

Efeitos positivos no desempenho podem ser obtidos pela coexistência de 
inovações radicais e incrementais (Un, 2010, Darroch, 2005), pela adoção de vários tipos 
de inovações no tempo, e pela inovação técnica avançada (magnitude e velocidade) aliada 
à inovação administrativa (Liao & Chuang, 2006). Inovação favorece desempenho 
financeiro: desempenho inovador aumenta retorno sobre investimentos, ativos, vendas e 
rentabilidade global (Calantone et al., 2002); inovação aumenta desempenho financeiro 
percebido (Yu et al., 2009); inovações tecnológicas e administrativas influenciam de 
forma semelhante o desempenho gerando lucros extras temporários (Schmidt & Rammer, 
[s.d.]). Inovação em produto, serviços e métodos comparados aos concorrentes por 3 anos 
aumentam lucro sobre ativos e receitas (García-Moralles et al., 2006); inovação 
tecnológica e em gestão influenciam desempenho financeiro (Yu, 2010), e tecnológica 
possui maior impacto que em gestão. Assim, é justo inferir que: H3 - A inovação 
influencia positivamente o desempenho organizacional, financeiro e operacional.   

Gestão do conhecimento gera desempenho organizacional diretamente em menor 
proporção (Darroch, 2005) que de forma indireta, mediada pela inovação (Liao & 
Chuang, 2006, Palacios et al., 2008). Há resultados contraditórios do seu impacto no 
desempenho financeiro, revelando relações positivas (Darroch, 2005, Harlow, 2008), 
enquanto os mais recentes não encontraram relação direta significativa (Yu, 2010, Zack 
et al.,2009). Empiricamente, aprendizagem organizacional favorece mais o desempenho 
organizacional diretamente (Calantone et al., 2002, Chen et al., 2009, García-Morales et 
al., 2006), o desempenho da marca (Weerawardena et al., 2006) e o desempenho 
financeiro (Calantone et al., 2002, García-Morales et al., 2006, Naveh et al., 2006, Yu et 
al.,2009) do que indiretamente, mediada pela inovação (Chen et al., 2009). Apenas após 
2011 o desempenho foi incluído como efeito da gestão do conhecimento e aprendizagem 
organizacional juntas. Associada à aprendizagem, gestão do conhecimento antecede 
desempenho organizacional apenas indiretamente, mediada pela inovação (Noruzy et al., 
2013), ou pela aprendizagem e pelas capacidades dinâmicas (Chien & Tsai, 2012). 
Aprendizagem impactou desempenho direta e indiretamente mediada pela inovação 
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(Noruzy et al., 2013), e indiretamente pela capacidade de gerir conhecimento (Kuo, 
2011). O efeito sinérgico da integração de ambas sobre desempenho (Alavi et al., 2010) 
não foi avaliado empiricamente. Tais estudos utilizaram variáveis de desempenho 
financeiro e operacional, sem apresentar impactos nestes tipos de desempenho 
separadamente. Mas isoladamente, cada uma favorece o desempenho com restrições 
observadas na gestão do conhecimento, por precisar mais da inovação para promovê-lo 
que a aprendizagem; e combinadas, se fortalecem. Portanto, é justo concluir: H4 - A 
integração da gestão do conhecimento e da aprendizagem organizacional gera efeito 
sinérgico no desempenho organizacional.  

Considerando que: gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional juntas 
promovem efeito sinérgico na inovação (Gunsel et al., 2011, Liao & Wu, 2009, 2010, 
Dasgupta & Gupta, 2009, He, 2008) e teorizada no desempenho organizacional (Alavi et 
al., 2010); ambas favorecem capacidades dinâmicas, que por sua vez, favorece 
desempenho (Chien & Tsai, 2012); há três capacidades dinâmicas, que possuem gestão 
do conhecimento relacionada à absortiva, e aprendizagem organizacional à adaptativa 
(Romme et al., 2010, Hung et al., 2009, Easterby-Smith & Prieto, 2008, Wang & Ahmed, 
2007, Zollo & Winter, 2002), que são associadas entre si (Chien & Tsai, 2012, Hung et 
al., 2009); inovação favorece desempenho financeiro (Calantone et al., 2002, Yu et al., 
2009) e desempenho operacional (Damanpour et al., 2009, Liao & Chuang, 2006, 
Palacios et al., 2008, Subramanian & Nilakanta, 1996, Un, 2010); e há influência positiva 
empírica da inovação no desempenho financeiro e operacional e na vantagem competitiva 
(Subramanian & Nilakanta, 1996); falta desvendar relações das capacidades absortiva e 
adaptativa com a terceira capacidade dinâmica: a de inovação. Considerando que 
capacidade de inovação une inovação à vantagem baseada no mercado (Wang & Ahmed, 
2007) isto pode ser atenuado pela gestão conhecimento e dos processos de aprendizagem 
oferecerem empiricamente base para aumentar capacidade dinâmica e influenciar 
positivamente desempenho (Hung et al., 2009), uma vez que recursos de conhecimento e 
mecanismos de aprendizagem possuem efeitos positivos nas capacidades dinâmicas, que 
por sua vez, incrementam o desempenho (Chien & Tsai, 2012), e, que, capacidades 
resultantes da gestão conhecimento e aprendizagem favorecem desempenho, podendo 
configurar a capacidade de inovação se gerar desempenhos superiores aos dos 
concorrentes pela inovação maiores que os gerados diretamente. Portanto, se infere que: 
H5 - A integração entre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 
favorece desempenho superior aos concorrentes, que, se mediado pela inovação for 
superior ao desempenho gerado diretamente, gera a (dinâmica) capacidade de 
inovação.  

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esquema interpretativo consiste no programa de Marconi & Lakatos (2003), pois  
estudo não tem intuito de generalizar para objeto, mas analiticamente, visando contribuir 
com área em construção (Matallo & Carvalho, 2005): as capacidades dinâmicas, 
especificamente suas relações e efeitos no desempenho. Esta pesquisa quantitativa definiu 
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variáveis da teoria para dedução de hipóteses, operacionalização dos construtos, coleta, 
análise e interpretação de dados à luz da teoria (Bryman, 1989, Miguel, 2010). Caracteriza 
survey por não manipular variáveis (Miguel, 2010, Freitas et al., 2000) e coletar dados 
sem intervir (Miguel, 2010), é descritiva e explanatória (teste de teoria ou confirmatório), 
pois pretende “testar teoria e as relações causais” (Freitas et al., 2000, p.105) e “contribuir 
para o corpo geral de conhecimento na área” (Forza, 2002, p.155): relações entre CD e 
seus efeitos no desempenho a partir da GC e AO integradas; identificar fatores que 
determinam /contribuem com fenômenos (Creswell, 2007), apresentar esquema teórico 
(modelo teste de teoria proposto) e hipóteses da relação entre construtos. Descritiva por 
descrever relações entre construtos e suas variáveis, de forma a “fornecer sugestões úteis 
para edificar e refinar a teoria” (Dubin, 1978, Malhotra & Grover, 1998, Wacker, 1998 
apud Forza, 2002, p.156). Revisão de literatura abrangeu CD, suas relações entre si e com 
GC, AO, inovação e desempenho, da Scopus. 

População alvo inicial de 19 usinas de biodiesel ativas no Mato Grosso, mas foram 
obtidas respostas de 4. Então o mesmo questionário aplicado em unidade nacional de 
corporação globalizada intensiva em conhecimento reconhecida pela elevada capacidade 
de inovação e alto desempenho, visando fornecer parâmetros à análise qualitativa 
realizada nas usinas. A corporação centenária atua em tecnologia automotiva, industrial, 
energia e construção, possui 290.000 funcionários no mundo, 10.000 em 10 unidades no 
Brasil, 5000 registos de patentes mundiais, vendas acima de 50 bilhões euros e 4,1 bilhões 
reais, investe em P&D 4,5 bi euros e 150 milhões reais. Unidade de análise: usinas de 
produção de biodiesel do MT e unidade da corporação globalizada, das quais os chief 
executive office (CEO) são unidade de informação: medidas baseadas na percepção. Por 
ter obtido 4 respostas de 19 usinas, esta pesquisa é não probabilística, seus resultados não 
podem ser generalizados para a população, embora sejam válidos para as organizações 
pesquisadas (Freitas et al., 2000). Construtos latentes gestão do conhecimento (GC), 
aprendizagem organizacional (AO), inovação e desempenho organizacional medidos por 
fatores latentes que compreendem variáveis observáveis que o medem (Hair et al., 2009). 
Os não testados tiveram detalhados elementos observáveis e como devem ser observados 
(Emory & Cooper, 1991) reduzindo sua abstração para serem mensurados (Forza, 2002). 
A coleta dos dados dos quatro construtos foi de 3 anos na escala tipo Likert de 5 pontos. 
Toda variável definida questionário para evitar vieses nas respostas. Operacionalização: 
GC: teoria Espirais de Conhecimento de Sabbag (2007) única que distribuiu práticas em 
habilitadores e iniciativas por nível individual, grupal e organizacional e por etapa da GC 
(criar, codificar, compartilhar e apropriar) e ser nacional (forte influência da cultura e 
localidade em resultados). 1 (discordo fortemente), 2 (discordo), 3 (neutro), 4 (concordo), 
5 (concordo fortemente) aplicada à existência de práticas (habilitadores e iniciativas de 
indivíduos, grupos e organização). AO: mecanismos utilização e exploração de escala 
confiabilidade e validade significativas (Spanos & Lioukas, 2001). Inovação: técnica em 
produto e processo e administrativa: organizacional e marketing da PINTEC (Ibge/Pintec, 
2010), Manual Oslo (Oecd/Eurostat, 2005). DO: desempenho financeiro e operacional 
com confiabilidade, validade convergente, discriminante e nomológica robustas (Hamann 
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et al., 2013). Escala da AO, I e DO: 1 muito menor, 2 menor, 3 igual, 4 maior e 5 muito 
maior que concorrentes. Questionário enviado por software e ferramenta on line aos 
CEOs das 19 usinas. Dados geraram gráfico de linha, cada dado ou ponto representa uma 
prática dos fatores que compõem cada construto. A análise da GC interpretou 1 
(ineficiente), 2 (pouco eficiente), 3 (eficiente medianamente), 4 (muito eficiente), 5 (alta 
eficiência-excelência). Os demais interpretados como: nível igual ao dos concorrentes (3), 
superior (4), muito superior (5), inferior (2) ou muito inferior (1) que os concorrentes.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 O modelo de pesquisa proposto (lado B da figura 1) aprimora o entendimento de 
como as organizações geram ou mantêm desempenhos superiores ou diferenciais de valor 
em relação à sua indústria, sob a visão da gestão estratégica das capacidades dinâmicas 
absortiva, adaptativa e de inovação, a partir da integração da gestão do conhecimento e 
aprendizagem organizacional. Representa a tese de como as capacidades dinâmicas 
favorecem a criação de vantagem competitiva. Contribui com o modelo de pesquisa das 
capacidades dinâmicas de Wang & Ahmed (2007) (lado A da figura 1) ao explicar as 
relações entre as capacidades dinâmicas e seus efeitos, como pode ser visualizado nas 
hipóteses e componentes que comparam os modelos (figura i).  

Figura i – Modelo de Pesquisa das Capacidades Dinâmicas para gerar diferenciais 
de Desempenho Organizacional (proposto) que explica Modelo de Pesquisa das 

Capacidades Dinâmicas de Wang & Ahmed (2007)  

 
Legenda:  
GC: gestão do conhecimento   
AO: aprendizagem organizacional  
I: inovação  
DO: desempenho organizacional  
CR: criar conhecimento  
CD : codificar conhecimento  
CP : compartilhar conhecimento  

AP : apropriar conhecimento   
EXP : exploração do aprendizado  
UTI : utilização do aprendizado  
T: inovação técnica  
A : inovação administrativa  
F : desempenho organizacional financeiro  
O : desempenho organizacional operacional 
ou não financeiro  

Fonte: Gasparini, 2014. 
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O lado A da figura i demonstra o modelo de pesquisa das capacidades dinâmicas 
de Wang & Ahmed (2007), cujo destaque (pontilhado) revela que as três capacidades 
dinâmicas: absortiva, adaptativa e de inovação promovem direta e indiretamente os 
desempenhos mercadológico e financeiro, utilizando processos subjacentes específicos 
das firmas como: integração, reconfiguração, renovação e recriação, mediadas pelo 
desenvolvimento de capacidades. Cada componente do destaque (pontilhado) do lado A 
foi detalhado no lado B da figura i pelo argumento de como ocorrem estas relações. A 
capacidade absortiva é gerada pela GC, a adaptativa pela AO, e a de inovação pelo 
caminho: integração de GC e AO que gera I que gera DO, se DO for superior ao dos 
concorrentes e ao gerado diretamente. Os processos subjacentes de integração, 
reconfiguração, renovação e recriação ocorrem nas etapas da GC (retângulos CR (criar), 
CD (codificar), CP (compartilhar) e AP (apropriar) conhecimento), nos mecanismos da 
AO (retângulos EXP (exploração) e UTI (utilização) do aprendizado) e nos tipos de 
inovação (retângulos T (técnicas) e A (administrativas). O ‘desenvolvimento de 
capacidades’ que media a geração do DO, ou competências requeridas pelas capacidades 
para atuar sobre os recursos, compreendem no modelo proposto a inovação (I), a GC que 
gera a capacidade absortiva, e a AO que gera a capacidade adaptativa. O desempenho 
baseado em mercado é representado pelo retângulo O (operacional) englobando 
desempenho de produto, de mercado e de processo. Desempenho financeiro é 
representado pelo retângulo F, envolvendo os fatores crescimento, liquidez e 
rentabilidade. Juntos compreendem desempenho organizacional. 

O lado B ilustra o modelo de pesquisa das capacidades dinâmicas para gerar 
diferenciais de desempenho proposto neste estudo, que se baseia nos componentes da 
visão das capacidades dinâmicas de Wang & Ahmed (2007): capacidades absortiva, 
adaptativa e de inovação, geradas respectivamente pela gestão do conhecimento (GC), 
aprendizagem organizacional (AO) e inovação (gerada pela GC e AO integradas). A GC 
constitui a aquisição/criação, codificação, compartilhamento e apropriação do 
conhecimento interno e externo pelos indivíduos, grupos e organização, visando aplicá-
lo a fins comerciais, ou seja, gerar a capacidade absortiva. A AO consiste nos 
mecanismos de exploração e de utilização do aprendizado dos indivíduos, grupos e 
organização, internos e externos, que promovem acúmulo e desaprendizagem do 
conhecimento nestes atores, visando adaptar seu comportamento às mudanças internas e 
externas, ou seja, gerar a capacidade adaptativa. A inovação é a introdução no mercado 
de produtos ou processos novos ou aprimorados (inovação técnica), ou de novas técnicas 
de gestão ou mudanças na organização do trabalho ou nas relações externas, ou de novas 
estratégias ou conceitos de marketing (inovação administrativa) na empresa, visando 
obter vantagens financeiras e/ou operacionais superiores às dos concorrentes, ou seja, 
gerar a capacidade de inovação. O DO compreende resultados organizacionais 
financeiros e operacionais (não financeiros ou de mercado). O financeiro compreende 
crescimento, liquidez e rentabilidade. O desempenho operacional, que pode gerar o 
desempenho financeiro, compreende desempenho do produto, de mercado e de processo.   
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A parte direita do lado B indica os resultados da integração da AO e da GC na I 
e no DO e suas dimensões (retângulos): inovação técnica (T) e administrativa (A) e 
desempenho financeiro (F) e não financeiro ou operacional (O) equivalente desempenho 
mercadológico de Wang & Ahmed (2007). A integração entre GC e AO está representada 
pelo colchete, cuja espessura da linha indica a sinergia gerada por esta integração. Dois 
impactos positivos diretos são gerados pela sinergia entre GC e AO: a) na inovação (I) 
que pode ser técnica (T) e/ou administrativa (A), e b) no desempenho organizacional 
(DO), que pode ser financeiro (F) e/ou operacional (O). Em ambos os casos, se o DO for 
superior aos concorrentes, caracteriza a geração da vantagem competitiva. Esta 
integração também favorece indiretamente o DO por meio da I. Quando esta relação 
indireta promove DO superior ao gerado diretamente, gera a capacidade dinâmica de 
inovação. Indícios da ocorrência das hipóteses do modelo proposto foram buscados 
empiricamente para avaliar sua adequação e atender o segundo objetivo da pesquisa.  

 
4.1 Análise Comparativa das Usinas de Fabricação de Biodiesel Matogrossenses 
entre si e com a Corporação Globalizada  

A comparação dos resultados das usinas de biodiesel e da corporação globalizada 
pesquisadas visa perceber diferenças e similaridades de comportamento predominantes, 
para compreender fatores da gestão do conhecimento/capacidade absortiva e da 
aprendizagem organizacional/capacidade adaptativa que, integradas, influenciam tipos 
de inovação e desempenho, capacidade de inovação e desempenhos superiores, 
permitindo examinar com maior clareza as hipóteses e o modelo de pesquisa propostos. 

Figura ii - Comparação dos Fatores da Gestão do Conhecimento, Aprendizagem 
Organizacional, Inovação e Desempenho Organizacional entre as Usinas de 

Biodiesel Matogrossenses e a Corporação Globalizada pesquisadas. 

 
Fonte: Gasparini, 2014. 

Na figura ii o 3 indica a média dos concorrentes. Resultados inferiores a 3 são 
considerados cada vez mais desfavoráveis, e os superiores favoráveis. A figura permite 
perceber que Usinas de biodiesel A e B possuem fatores variando de 2 a 5, com 
predominância no 4 seguido do 3, o que indica eficiência da GC, e AO, I e DO iguais e 
acima da média dos seus concorrentes. Diferentemente, as Usinas de Biodiesel C e D 
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tiveram seus fatores variando de 1 a 4, com predomínio do 2 e do 3, indicando baixa e 
menor eficiência da GC, e AO, I e DO pior e igual a média dos seus competidores.  

A usina A teve mais indicadores muito melhores que os concorrentes que a B, 
enquanto a C apresentou mais indicadores muito piores que concorrentes que a D. Tais 
extremos se concentram mais nos fatores da GC. Inovação e desempenho financeiro não 
apresentaram extremos positivos ou negativos. Nos demais, a usina C apresentou maior 
deficiência na exploração da aprendizagem e a D no desempenho operacional. Nestes 
fatores negativos das usinas C e D, a corporação apresentou indicadores de excelência. 
Os indicadores que mais chamam a atenção pela supremacia da corporação globalizada 
em relação às usinas são exploração da aprendizagem e desempenho operacional em 
produto e mercado, seguidos da utilização da aprendizagem e da inovação em produto. 
Apenas a usina A possui inovação em processo e organizacional próximas à corporação. 
Comparada às usinas, a corporação globalizada apresenta maior eficiência nas práticas 
de GC, com certo equilíbrio entre os fatores criar, codificar, compartilhar e apropriar 
conhecimento. Se destaca por utilizar e explorar o aprendizado em relação às usinas, com 
diferencial absoluto na exploração (5). Na I, a corporação se sobressai em inovação em 
produto e submerge em inovação mercadológica, seguida da organizacional. Destaca-se 
no desempenho operacional em termos de produto e de mercado.   

A corporação globalizada e as usinas A e B apresentam níveis de eficiência de 
GC, de AO e de I predominantemente acima da média de seus competidores, enquanto  
usinas C e D apresentam eficiência na GC, práticas de AO e I predominantemente 
inferiores à média dos concorrentes. Apenas a corporação e usina A apresentaram DO 
acima desta média. Por GC e AO terem níveis próximos entre si em cada organização 
pesquisada, estando ambas predominantemente acima ou abaixo da média de seus 
competidores, fortalece a proposição de que deve haver correlação entre GC e AO (H1).  

A comparação entre empresas com I predominantemente acima da média dos 
concorrentes (globalizada, usinas A e B) permite perceber que GC e AO da corporação 
demonstram maior equilíbrio entre si, e menor nível de GC comparado à AO que as 
usinas A e B (nesta ordem), e apresentou predominância de maiores níveis de I que estas 
usinas e que a média dos competidores. Ao contrário, a usina B, que apresentou maior 
diferença entre GC e AO, com ênfase positiva na GC, demonstrou os menores índices de 
I, e inovações administrativas abaixo da média dos concorrentes. Entre as empresas com 
baixa eficiência de GC, e AO predominante inferior a esta média, a usina C apresentou 
o maior equilíbrio entre GC e AO e níveis de I equivalentes. A usina D demonstrou o 
maior desequilíbrio em favor da AO, apresentando inovação superior à AO e à GC.   

Este conjunto sugere que, nas empresas pesquisadas, certo equilíbrio entre GC e 
AO integradas promova níveis de I equivalentes, e que nesta integração, a superioridade 
da AO em relação à GC potencializa os resultados de I em relação à média dos seus 
competidores, fortalecendo a proposição de que a integração da GC e da AO promove I 
(H2). Indo além, o impacto da supremacia da AO em relação à GC integradas, foi mais 
forte nas inovações administrativas que nas inovações técnicas.  
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O equilíbrio entre os tipos de I técnica e administrativa (geradas pela integração 
equilibrada da GC e AO) promoveu DO (financeiro e operacional) em nível equivalente 
(usina C). Níveis de inovação administrativa superiores aos das inovações técnicas 
(geradas por AO mais desenvolvida que a GC) elevaram o DO em relação à média dos  
concorrentes, especialmente o operacional (usina D). Enquanto inovação administrativa 
inferior à inovação técnica (geradas pela GC mais desenvolvida que AO) reduziu seu DO 
comparado à média dos concorrentes, especialmente os operacionais (corporação 
globalizada, usinas A e B).  

Relacionando os níveis de I gerados à média dos competidores destas firmas, a I 
inferior a esta média gerou DO financeiro e operacional também inferiores a ela (usinas 
C e D). Mesmo com a inovação técnica superior à média dos concorrentes, a usina B 
apresentou inovação administrativa inferior a esta média, e DO financeiro e operacional 
também inferiores a ela. Empresas que demonstraram I (técnicas e administrativas) com 
níveis superiores à média dos concorrentes apresentaram DO (financeiro e operacional) 
superior a esta média (corporação globalizada e usina A), e, inclusive, DO (financeiro e 
operacional) superior ao dos seus competidores (usina A), caracterizando a geração da 
vantagem competitiva da usina A em relação às demais usinas, e da sua capacidade 
dinâmica da inovação. Os resultados dos dois últimos parágrafos fortalecem a H5. 

 
4.2 Discussão dos resultados   

Os resultados revelaram indícios de haver correlação entre gestão do 
conhecimento e aprendizagem organizacional (H1), fortalecendo a tendência teórica de 
que se reforçam mutuamente (Gunsel et al., 2011, Alavi et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 
2009). Isto corrobora com gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 
compreenderem construtos diferentes (Michel & Boyle, 2010; Loermans, 2002), 
inseparáveis (Liao & Wu, 2009, 2010, Goh, 2005, Loermans, 2002), complementares 
(Gunsel et al., 2011, Loermans, 2002), simultâneos (Alavi et al., 2010), que possuem 
relações implícitas não evidentes (Garratt, 1990, Su et al., 2004 apud Liao & Wu, 2010), 
e elementos misturados (García-Morales et al., 2006): gestão do conhecimento incorpora 
aprendizagem organizacional (Gorelick & Tantawy-Monsou, 2005), partes ou gestão do 
conhecimento completa são a base da aprendizagem organizacional (Huang & Li, 2009, 
Ju et al.,2006), seu apoio (Dasgupta & Gupta, 2009), infraestrutura (Li et al., 2010, Jensen 
et al., 2007) ou estrutura (Lytras & Pouloudi, 2006).  

Os resultados robustecem que a integração da gestão do conhecimento e da 
aprendizagem organizacional promove inovação (H2), o que reforça: haver sinergia entre 
gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional para promover inovação (Liao 
& Wu, 2009, 2010, He, 2008); haver reforço mútuo que influencia positivamente a 
inovação (Gunsel et al., 2011, Alavi et al., 2010, Dasgupta & Gupta, 2009, He, 2008, 
Lundvall & Nielsen, 2007); ser necessário integrá-las (Gunsel et al., 2011, Alavi et al., 
2010, Dasgupta & Gupta, 2009), assim como suas linhas teóricas (Chiva & Alegre, 
2005), e culminarem em disciplinas unificadas (Firestone & McElroy, 2004).  
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Da integração entre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, os 
achados empíricos indicam que aprendizagem organizacional potencializa efeitos de 
inovação e de desempenho. Isto corrobora Liao & Wu (2009, 2010) e He (2008) quanto 
à gestão do conhecimento influenciar mais inovação quando mediada pela aprendizagem 
organizacional, e fortalece a perspectiva sistêmica de Liao & Wu (2010) de que “a 
relevância da aprendizagem organizacional é que ela supre as fraquezas da gestão do 
conhecimento para promover inovação organizacional”, ratificando a “gestão do 
conhecimento como insumo importante, a aprendizagem como processo-chave e a 
inovação como resultado crítico”. A importância da aprendizagem organizacional em 
relação ao desempenho organizacional é um resultado que reforça achados de Chien & 
Tsai (2012) de que gestão do conhecimento seja preditora do desempenho organizacional 
apenas pela aprendizagem e capacidades dinâmicas; corrobora com Noruzy et al. (2013) 
quanto ao impacto da aprendizagem no desempenho direta e indiretamente mediada pela 
inovação; e concorda com Kuo (2011) quanto a influência indireta da aprendizagem 
organizacional no desempenho organizacional pela capacidade de gerir conhecimento.  

Em relação à influência da inovação no desempenho organizacional (H3), os 
resultados apoiam os achados de que decorra: da adoção de vários tipos de inovações 
(Damanpour et al., 2009) e da inovação técnica aliada à inovação administrativa (Yu, 
2010, Liao & Chuang, 2006). Todas as empresas pesquisadas apresentaram inovação, 
dificultando analisar os efeitos diretos da integração no desempenho organizacional (H4) 
por se tratar de análise qualitativa. Mas as relações entre inovação e desempenho foram 
positivas diretas, o que sugere que a falta de inovação reduz desempenho organizacional. 
Isto confirma os resultados de Noruzy et al. (2013) de efeitos diretos da aprendizagem 
no desempenho organizacional, menores que os gerados com mediação da inovação.     

Os resultados desta pesquisa fortalecem a H5, pois a integração entre gestão do 
conhecimento e aprendizagem organizacional, com supremacia da última, mediada por 
maior nível de inovação gerou desempenho organizacional superior aos concorrentes 
(vantagem competitiva) e a dinâmica capacidade de inovação. O impacto positivo da 
integração da gestão do conhecimento e aprendizagem na inovação, que media e favorece 
o desempenho corrobora os achados de Kuo (2011) e Noruzy et al. (2013). Os impactos 
no desempenho maiores quando gerados pela inovação do que diretamente, caracterizam 
a dinâmica capacidade de inovação. Apoiam resultados empíricos de Noruzy et al. (2013) 
e Gasparini et al. (2009) que relacionaram empiricamente gestão do conhecimento e 
aprendizagem integradas na diferenciação competitiva vinda da inovação. Concordam 
com Chen et al. (2009) que afirmaram que aprendizagem organizacional e inovação 
compreendem ativos intangíveis mais críticos que uma firma precisa adquirir e explorar 
para obter desempenho superior. Este resultado robustece: o estudo de Wang & Ahmed 
(2007) quanto à capacidade de inovação unir inovação à vantagem baseada no mercado, 
pois desempenhos superiores foram encontrados; os achados de Hung et al. (2009), pois 
gestão do conhecimento e processos de aprendizagem ofereceram base para aumentar a 
capacidade dinâmica e influenciar positivamente o desempenho organizacional; e os 
resultados de Chien & Tsai (2012) quanto aos recursos de conhecimento e mecanismos 
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de aprendizagem possuírem efeitos positivos nas capacidades dinâmicas, que, por sua 
vez, incrementam o desempenho organizacional.   

Este estudo avançou ao revelar impactos da aprendizagem organizacional 
integrada à gestão do conhecimento em cada tipo de desempenho organizacional: 
financeiro e operacional e de inovação: técnica e administrativa.  

As análises realizadas fortalecem as hipóteses e o modelo proposto. Permitem 
afirmar que do conjunto de relações do modelo proposto, o diferencial em termos de 
inovação e, por sua vez, de desempenho organizacional seja determinado fortemente pela 
aprendizagem organizacional. Aprendizagem organizacional (especialmente mecanismo 
de exploração) mais desenvolvida que gestão do conhecimento possui relação direta 
positiva com inovação, especialmente administrativa. Inovação influencia positivamente 
desempenho organizacional, principalmente operacional. Integradas, a superioridade da 
aprendizagem organizacional em relação à gestão do conhecimento potencializa 
resultados de inovação e de desempenho organizacional.  

Em síntese, nas empresas pesquisadas, a partir da integração com a gestão do 
conhecimento, aprendizagem organizacional potencializa resultados de inovação e de 
desempenho organizacional, de forma cumulativa: aprendizagem superior à gestão do 
conhecimento obteve níveis de inovação (especialmente administrativa) superiores à 
média dos competidores, que, por sua vez, promoveu resultados de desempenho 
(principalmente operacional) superiores à média dos concorrentes. O inverso também foi 
constatado: gestão do conhecimento superior à aprendizagem resultou em inovação 
(principalmente administrativa) abaixo da média dos concorrentes, que apresentou 
desempenho (especialmente operacional) inferior à média dos competidores. Tais 
resultados revelam atributos chave que as usinas pesquisadas devem possuir para gerar 
vantagem competitiva e capacidade dinâmica da inovação pelas capacidades dinâmicas, 
indicando a existência das similaridades apontadas por Eisenhardt & Martin (2000). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sob a perspectiva das capacidades dinâmicas a integração da gestão do 
conhecimento gerada pela capacidade absortiva e da aprendizagem organizacional 
gerada pela adaptativa favorece diretamente inovação e desempenho organizacional, e 
promove indiretamente, mediada pela inovação, desempenho organizacional superior ao 
dos concorrentes, gerando vantagem competitiva. Se o desempenho gerado por esta 
mediação for superior ao desempenho gerado diretamente, caracteriza a geração da 
capacidade dinâmica de inovação. Os resultados sugerem que a geração de desempenho 
organizacional superior aos concorrentes e da capacidade dinâmica de inovação estão 
relacionados à aprendizagem organizacional superior à gestão do conhecimento 
integradas e superiores à média dos concorrentes, que promovem inovações técnicas e 
administrativas superiores à média de seus competidores. 

Para as firmas pesquisadas, a geração da vantagem competitiva e a capacidade 
dinâmica da inovação se caracterizam pela supremacia na exploração da aprendizagem, 
seguida da inovação administrativa e do desempenho operacional. Tais atributos podem 



3320    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

16 
 

ser considerados chave para unir as capacidades dinâmicas a desempenhos superiores, 
evidenciando a existência das similaridades significativas, e a possibilidade de gerir 
capacidades dinâmicas e recursos para obter vantagem competitiva. Embora tais 
resultados não possam ser generalizados, esta pesquisa atingiu seus objetivos, fortaleceu 
as hipóteses e o modelo proposto e atenuou lacunas desta abordagem estratégica.  

Como avanços teóricos, este estudo: a) relaciona os efeitos da gestão do 
conhecimento e aprendizagem organizacional integradas na inovação e no desempenho 
organizacional sem incluir outros construtos na análise; b) fortalece e aprofunda a relação 
entre as três capacidades dinâmicas e com teorias subjacentes: gestão do conhecimento, 
aprendizagem e inovação. Apenas capacidade absortiva havia sido relacionada à gestão 
do conhecimento, a adaptativa à aprendizagem, e ambas entre si, sem menção a qualquer 
relação destas com a capacidade dinâmica de inovação; c) confirma e explana a relação 
entre as três capacidades dinâmicas: capacidade dinâmica de inovação deriva das demais 
capacidades dinâmicas integradas e se configura pela inovação (gerada pela integração 
da gestão do conhecimento/capacidade absortiva com aprendizagem organizacional/ 
capacidade adaptativa) gerar desempenho organizacional superior ao dos concorrentes e 
ao gerado diretamente; d) aprofunda a base teórica e empírica do modelo de pesquisa das 
capacidades dinâmicas de Wang & Ahmed (2007) ao oferecer um modelo de pesquisa 
das capacidades dinâmicas para gerar vantagem competitiva que pode orientar futuras 
pesquisas nesta visão em desenvolvimento; e) robustece a existência das similaridades 
proposta por Eisenhardt & Martin (2000) ao revelar os atributos chave que geram 
desempenhos superiores; f) amplia entendimento da geração da capacidade dinâmica de 
inovação e sua medição ao considerar inovação insuficiente para medir competitividade 
vinda das capacidades dinâmicas, indicando incluir na medição desempenhos superiores 
por ela gerados, e g) constata a suficiência das práticas organizacionais sugeridas pela 
teoria espirais do conhecimento (Sabbag, 2007) para mensurar a gestão do conhecimento.  

Para práticos ou gestores, esta pesquisa evidencia que para gerar ou manter 
vantagem competitiva em setores de alta tecnologia e ambientes instáveis: a) devem 
atentar para mecanismos de exploração e de utilização da aprendizagem organizacional, 
i. e., para processos pelos quais conhecimento se move entre os indivíduos, grupos e 
organização, a partir das práticas da gestão do conhecimento, pois integrados à gestão do 
conhecimento, mecanismos mais desenvolvidos e superiores à média dos concorrentes 
potencializaram resultados de inovação e de desempenho, e b) não devem direcionar 
esforços para gerar apenas inovações técnicas, pois mesmo com estas superiores, 
inovações administrativas inferiores à média dos concorrentes geraram desempenhos 
inferiores à média dos competidores, enquanto ambas superiores à média de concorrentes 
geraram desempenhos financeiros e operacionais superiores aos competidores, 
caracterizando vantagem competitiva.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados com cautela considerando 
suas limitações metodológicas que indicam futuros estudos. Embora os resultados sejam 
consistentes com a fundamentação teórica, se limitam a algumas usinas de fabricação de 
biodiesel do Estado de Mato Grosso, e não podem ser generalizados. Futuros estudos 
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podem ampliar amostra, aplicar surveys em maior escala em diferentes indústrias, e aferir 
o modelo proposto quantitativamente para verificar evidências das hipóteses analisadas 
neste. A coleta de dados de única fonte, auto relato do método subjetivo de avaliação 
trazem vieses naturais do método, apesar de deverem ser enfrentados por ser meio para 
obter percepções e conhecimento tácito de CEOs, valiosos para gestão estratégica.  

Sobretudo, o modelo proposto amplia o entendimento de como as capacidades 
dinâmicas geram vantagem competitiva e contribui teoricamente com o campo da gestão 
estratégica ao atenuar lacunas desta recente visão estratégica quanto à sua fragilidade para 
orientar o desenvolvimento e a gestão das capacidades e dos recursos visando vantagem 
competitiva, e quanto à incerteza sobre a existência de similaridades defendidas por 
Eisenhardt & Martin (2000). A partir dessa contribuição, pesquisas e gestores poderão 
orientar gestão das capacidades dinâmicas e seus recursos visando vantagem competitiva. 
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RESUMO: O Estado de São Paulo, maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, possui 
produtividade superior à média nacional, principalmente em função dos investimentos 
em pesquisa de institutos de pesquisa, das universidades estaduais, além das empresas 
do setor privado que têm contribuído para a continuidade da pesquisa da cana-de-
açúcar. Para analisar a eficiência técnica dos produtores a nível municipal no Estado, foi 
utilizada a metodologia de Análise de Fronteira Estocástica. O fator de produção terra - 
é o que mais influenciou a produção e a eficiência técnica no setor canavieiro do Estado 
de São Paulo, a partir dos dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
- Projeto LUPA, do IEA e da CATI. Em relação à ineficiência técnica, os resultados 
mostraram que há um efeito negativo no uso de carregadeiras, sementes melhoradas, 
adubação verde e assistência técnica.  E, efeito positivo dos engenhos, usinas e 
destilarias, colheita manual e análise do solo. Assim, para aumentar a eficiência na 
produção de cana-de-açúcar, em São Paulo, os produtores devem utilizar as variáveis 
que diminuam a ineficiência, como carregadeiras, sementes melhoradas, adubação verde 
e assistência técnica. Para verificar a heterogeneidade da eficiência, procedeu-se a 
análise de cluster dos municípios. As mesorregiões que são sedes de programas de 
melhoramento (pesquisa, difusão, etc.) e que são regiões tradicionais de produção, como 
a mesorregião de Piracicaba e Ribeirão Preto, apresentaram valores elevados de 
eficiência (Alto-Alto). Há, também, indícios sobre o efeito transbordamento às regiões 
próximas a essas duas, como é o caso de São José do Rio Preto e Araraquara, próximos 
a Ribeirão Preto. Além disso, há municípios com baixo valor de eficiência, 
principalmente nas regiões do Litoral e do Vale do Paraíba. 
 
Palavras-chave: Fronteira Estocástica; produtividade; cana-de-açúcar. 
                                                           
1 Os autores agradecem à José Alberto Ângelo (IEA) e Carlos Fredo (IEA) pela colaboração na coleta e 
filtragem dos dados disponibilizados do Projeto LUPA. À Daiana Schmidt pelos comentários e sugestões 
sobre genética e à Arne Henningsen aos esclarecimentos metodológicos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A indústria sucroalcooleira é uma das mais tradicionais no Brasil e, também, se destaca 

na produção mundial, uma vez que é o maior produtor de cana-de-açúcar e açúcar; e, o 

segundo maior produtor de etanol. Segundo dados da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations - FAO (2015), em 2012, a produção brasileira de 

cana-de-açúcar representou 42,34% da produção mundial, considerando os vinte 

maiores produtores.  

O aumento da produção no país tem sido influenciado pela maior preocupação com a 

questão ambiental nos anos recentes. O etanol brasileiro tem sido importante alternativa 

aos combustíveis de origem fóssil e a maior utilização no país ocorreu, principalmente, 

a partir de 2003, com o surgimento dos carros flex. 

No Brasil, o maior produtor de cana-de-açúcar é o Estado de São Paulo, cuja 

participação na produção do país tem sido cerca de 60%, desde a década de 1990, 

conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2015).  Segundo 

os dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar – UNICA (2015), dos 9,75 milhões 

de hectares de cana-de-açúcar plantados no Brasil, em 2012, 5,17 milhões foram em 

terras paulistas. Ou seja, em 2012, mais de 53% da cana-de-açúcar cultivada no país 

estavam em São Paulo. 

A área plantada com cana-de-açúcar, em São Paulo, tem se expandido desde 2003. 

Neste ano, os canaviais ocupavam 12,09% dos cerca de vinte e quatro milhões de 

hectares do Estado, e 23,23%, em 2013, de acordo com os dados do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais - INPE/CANASAT (2015). A expansão tem ocorrido, 

principalmente para a região oeste do estado, conforme evidenciado por (Lourenzani & 

Caldas, 2014).  

Segundo (Furtado et al., 2011), o aumento da produção de cana-de-açúcar, em São 

Paulo, ocorreu em função do uso de modernas técnicas de produção e pela proximidade 

de instituições de pesquisa e de um complexo industrial. A expansão do sistema de 

inovação sucroalcooleiro ocorreu de forma mais dinâmica, quando comparada à dos 

demais estados, em função de diversos fatores. Dentre eles, pode-se citar os recursos 

naturais abundantes, principalmente terras, infraestrutura de transporte e energia, 

proximidade de um grande mercado consumidor e um sistema de inovação formado por 

produtores, indústrias de bens de capital, institutos de pesquisa e universidades.  
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Desta forma, a atuação desses agentes que compõem o sistema de inovação paulista, 

têm contribuído, ao longo dos anos, para o crescimento da produtividade da cana-de 

açúcar no Estado. Além disso, o Estado superou a produtividade nacional, desde 

meados da década de 1940, como demonstra o Gráfico 1. Em ambas as séries, o 

aumento da produtividade tem sido contínuo, sendo a produção do Brasil, em grande 

parte explicada pelo aumento da produtividade paulista, desde a década de 19402. 

Gráfico 1 - Produtividade da cana-de-açúcar (Kg/ha) - São Paulo e Brasil, 
de 1931 a 2012 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IPEA (2015) 
 

O crescimento da produtividade pode ser explicado pelo uso eficiente dos insumos e da 

estrutura tecnológica adotada pelos produtores. Estudos como os de (Reddy & 

Yanagida, 1999) e (Kingi & Kompas, 2005) analisaram a eficiência técnica da produção 

de cana-de-açúcar para Fiji. (Khanna, 2007), (Carambas, 2011) e (Tchereni et al., 2012) 

analisaram a eficiência técnica do setor canavieiro para Índia, Filipinas e Malawi, 

respectivamente. Para o Brasil, a análise da eficiência técnica na produção de cana-de-

açúcar foi realizada por (Alves, 2008). De maneira geral, esses autores encontraram 

resultados que permitem inferir que é possível aumentar a eficiência técnica do setor 

nestes países analisados. 

Embora a produtividade tenha crescido no Estado de São Paulo ultimamente, o 

desempenho dos municípios pode ter sido diferenciado. Como algumas regiões são 

                                                           
2 Informações de especialistas da área contam que com a mecanização em São Paulo, a produtividade caiu 
nos últimos anos, informação não captada no gráfico. 
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produtoras tradicionais, a eficiência pode ter aumentado com o tempo, contribuindo 

para o crescimento da produtividade nestas regiões. Outros fatores, como a proximidade 

aos institutos de pesquisa e o uso de máquinas, também podem ter contribuído para o 

aumento da produtividade e de melhorias na eficiência técnica em determinados 

municípios. 

O objetivo deste estudo é estimar e analisar a eficiência técnica do setor canavieiro dos 

municípios paulistas, por meio da análise de fronteira estocástica. Os dados foram 

obtidos do Projeto Levantamento de Unidades de Produção Agrícola (LUPA) - 

2007/2008 - e disponibilizados pelo Instituto de Economia Agrícola – IEA. A 

metodologia utilizada permite analisar a eficiência técnica dos produtores na produção 

de cana–de-açúcar, condicionada pelos fatores de produção - terra, mão de obra e 

capital, representado por tratores. Também foram consideradas variáveis que podem 

afetar o nível de eficiência e/ou ineficiência técnica, como anos de escolaridade do 

proprietário, adoção de carregadeira de cana-de-açúcar, engenho, usina de açúcar/ 

destilaria, colheita manual, assistência técnica privada, sementes melhoradas, análise do 

solo e adubação verde.  

Ademais, foi analisada a formação de clusters espaciais de eficiência técnica para os 

municípios produtores de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo. Esta análise permitiu 

verificar se a proximidade de produtores eficientes, aos demais, pode influenciar a 

eficiência técnica dos municípios mais próximos.  

Este artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução. A metodologia é 

apresentada na segunda seção; a terceira, expõe os resultados e discussões; e, por 

último, as considerações finais.  

2. METODOLOGIA 

As estimativas da eficiência podem ser obtidas por métodos paramétricos, a partir de 

estimações econométricas ou não paramétricos, por meio de técnicas de programação 

matemática. Neste trabalho, as eficiências, bem como as ineficiências técnicas, serão 

estimadas por meio da Fronteira Estocástica, um método paramétrico e a seguir 

detalhado. 

2.1. ANÁLISE DA FRONTEIRA ESTOCÁSTICA 

Pode-se caracterizar a fronteira de produção como o mínimo de insumos requeridos para 

a produção de cana-de-açúcar, ou, ainda, o máximo de produção possível com o 
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conjunto de insumos utilizados, e sujeitos a uma dada tecnologia. Os produtores que 

operam na fronteira são denominados tecnicamente eficientes, e os produtores que 

operam abaixo da fronteira: tecnicamente ineficientes (Kumbhakar & Lovell, 2000). 

Assim sendo, a fronteira de produção estocástica reflete o que é possível, em um 

ambiente influenciado por eventos externos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, os 

quais não estão sob controle dos produtores (Fried et al., 2008). 

A análise da eficiência produtiva possui, ou pelo menos deve possuir dois componentes. 

O primeiro componente consiste na estimação da fronteira de produção estocástica, a 

qual serve como referência para estimar a eficiência técnica dos produtores. Seu 

objetivo é estimar a eficiência dos produtores na alocação de insumos e produtos. O 

segundo componente, igualmente importante, apesar de ser frequentemente menos 

explorado, consiste na incorporação de variáveis exógenas que influenciam a 

performance produtiva. Seu objetivo é associar a variação do desempenho produtivo 

com respeito a variações nas variáveis exógenas que caracterizam o ambiente no qual a 

produção ocorre (Kumbhakar & Lovell, 2000). 

Com base nessas noções de eficiência, adota-se a proposta (Battese & Coelli, 1995): 

estimação da fronteira de produção canavieira com a forma funcional do tipo Cobb-

Douglas, adicionada do componente explicativo à eficiência e adaptada a dados de corte 

seccional. Tal proposta pode ser definida como 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖; 𝛽𝛽)exp{𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑧𝑧𝑖𝑖; 𝛾𝛾)},                                            (1) 

tal que 𝑦𝑦𝑖𝑖 é a produção de cana-de-açúcar observada, com o limite superior à fronteira 

de produção estocástica definida por 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖; 𝛽𝛽)exp{𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑧𝑧𝑖𝑖; 𝛾𝛾)}.  
Os insumos terra, mão de obra e tratores de rodas (proxy para o capital) são denotados 

por 𝑥𝑥; 𝛽𝛽, denota o parâmetro que caracteriza a estrutura tecnológica de produção; 𝑖𝑖 =
1, … , 𝐼𝐼, o indexador de municípios do Estado de São Paulo; os termos aleatórios 𝑣𝑣𝑖𝑖 e 𝑢𝑢𝑖𝑖, 
capturam os efeitos do ruído estatístico observado e o efeito da eficiência técnica sobre 

o produto observado, respectivamente. 𝑍𝑍 é definido como influência de variáveis, além 

dos insumos, na ineficiência técnica. Espera-se encontrar sinal positivo para os 

parâmetros estimados dos insumos e negativo para as variáveis z. Além disso, o modelo 

de (Battese & Coelli, 1995) - a ser utilizado - estima o parâmetro de influências 

potenciais, como 𝛾𝛾, e definido entre zero e um. Espera-se que este parâmetro seja 
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próximo de um para que a maior parte dos desvios em relação à fronteira estimada seja 

explicada pela ineficiência técnica, conforme argumentado por (Coelli et al., 2005).  

Para a estimação, foi adotada a distribuição seminormal devido a sua parcimônia, 

conforme sugerem Coelli et al. (2005) e (Fried et al., 2008). Contudo, as diferentes 

suposições para os termos de erros aleatórios propiciam similaridade no ranking ordinal 

da estimação da eficiência entre produtores, o que demonstra que a escolha da forma 

funcional e da distribuição dos erros não é significativa nas estimativas de eficiência 

(Battese, 1992; Darku et al., 2013). 

Seguindo as notações de (Kumbhakar & Lovell, 2000), a eficiência técnica do 𝑖𝑖-ésimo 

município produtor de cana-de-açúcar pode ser obtida por 

ET𝑖𝑖 = exp{−𝜇𝜇} = exp{−𝛾𝛾𝑖𝑖 − 𝜀𝜀𝑖𝑖},                                               (2) 
sendo seus preditores obtidos pela 

𝐸𝐸[exp{−𝜇𝜇𝑖𝑖} ∣ (𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑖𝑖)] = [exp {−𝜇𝜇∗𝑖𝑖 +
1
2 𝜎𝜎∗

2}] [𝛷𝛷[(𝜇𝜇∗𝑖𝑖/𝜎𝜎∗)−𝜎𝜎∗]𝛷𝛷(𝜇𝜇∗𝑖𝑖/𝜎𝜎∗)
],                  (3) 

tal que 𝜇𝜇∗𝑖𝑖 =
𝜎𝜎𝑣𝑣2(𝛾𝛾𝑧𝑧𝑖𝑖)−𝜎𝜎𝜇𝜇2(𝜀𝜀𝑖𝑖)

𝜎𝜎𝑣𝑣2+𝜎𝜎𝜇𝜇2
 e 𝜎𝜎∗2 =

𝜎𝜎𝑣𝑣2𝜎𝜎𝑢𝑢2
𝜎𝜎𝑣𝑣2+𝜎𝜎𝑢𝑢2

∙ 

2.2. ANÁLISE ESPACIAL 

Com base nessa estimativa de eficiência técnica, é possível classificar e mapear as 

regiões canavieiras mais eficientes e sinalizar aquelas que podem aumentar a produção a 

partir de melhorias de eficiência.  

No entanto, podem ocorrer diferentes regimes de associação espacial das eficiências 

técnicas. Nesse sentido, utilizou-se o indicador de associação local de Moran proposto 

por (Anselin, 1995), podendo ser escrito como 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝐽𝐽
𝑖𝑖=1 ,     (4) 

tal que 𝐼𝐼 é a estatística de Moran local para o município 𝑖𝑖; J, o número de municípios do 

estado de São Paulo, 𝑧𝑧, a eficiência técnica; 𝑤𝑤, a matriz de pesos espacial definida pela 

Contiguidade Rainha de Segunda Ordem e, de forma análoga ao indicador global de 

Moran, as eficiências técnicas 𝑧𝑧𝑖𝑖 e 𝑧𝑧𝑖𝑖 são os desvios à média. Para computar sua 

significância estatística, foram consideradas 10.000 permutações, assim como sugerido 

por (Anselin, 1995). 

2.3 BASE DE DADOS 

Coelli et al. (2005) ressaltam que a qualidade e o uso apropriado dos dados na aplicação 

da análise de fronteira estocástica são tão importantes quanto a técnica em si. Nesse 
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sentido, a base de dados foi composta por meio dos microdados do Projeto 

Levantamento de Unidades de Produção Agrícola (LUPA), edição 2007/2008, 

disponibilizados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria da Agricultura 

e Abastecimento (SAA).  

O Projeto LUPA é um censo agropecuário do Estado de São Paulo. Realizado pela 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) – também integrante da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - conta com a colaboração técnica do IEA, 

como responsável pelo controle de qualidade e a análise estatística dos dados (Pino, 

2009). Segundo este autor, a unidade amostral utilizada no levantamento é a “unidade 

de produção agropecuária” (UPA), a qual coincide, na maioria dos casos, com o 

conceito de “imóvel rural” do IBGE. 

Conforme ressalta (Pino, 2009), embora possam divergir em números absolutos em 

alguns casos, as tendências do Projeto LUPA convergem para as apontadas por outras 

fontes, como, por exemplo, as indicadas no censo agropecuário do IBGE, no 

CANASAT do INPE e as estatísticas UNICA/MAPA. Ademais, este autor destaca que 

quando comparadas às edições 2007/2008 e de 1995/1996, a cobertura do levantamento 

censitário LUPA melhorou.  

Assim, para a análise da eficiência canavieira paulista foram escolhidas as seguintes 

variáveis do Projeto LUPA, edição 2007/2008: produção (quantidade); área 

(quantidade); mão-de-obra temporária (quantidade); mão-de-obra permanente 

(quantidade); trator de pneus (quantidade); anos de escolaridade do proprietário 

(quantidade); carregadeira de cana-de-açúcar (quantidade); engenho (quantidade); usina 

de açúcar/ destilaria (quantidade); colheita manual (binária); assistência técnica privada 

(binária); sementes melhoradas (binária); análise do solo (binária) e adubação verde 

(binária).  

Com base nos microdados do Projeto LUPA, foram procedidas agregações ao nível 

geográfico municipal, devido a restrições e sigilo dos dados, possibilitando demonstrar 

as eficiências dessa cultura nas análises de fronteira estocástica e, por conseguinte, por 

meio da construção de mapas de eficiência. 

Primeiramente, com a finalidade de obter dados apenas para a cultura canavieira, as 

UPAS foram filtradas de forma a eliminar as unidades não produtoras de cana-de-

açúcar. Desse modo, foram consideradas apenas as UPAS que efetivamente produzem 
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cana. Após essa filtragem, a agregação dos dados disponibilizados em quantidades, foi 

somada em cada município. E, para agregação dos dados binários, foi utilizada a média 

de cada município. 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resíduos das estimativas por mínimos quadrados ordinários podem ser utilizados 

para testar a presença de assimetria negativa, a qual serve para testar a presença de 

variações na ineficiência tecnológica (Fried et al. 2008). Uma vez confirmada a 

negatividade dos resíduos, cujo valor para a assimetria foi de -2.36, pode-se, portanto, 

utilizar os valores dos coeficientes da estimativa por mínimos quadrados como valores 

iniciais na maximização da verossimilhança. Além disso, valida-se a presença de 

ineficiência tecnológica - a qual deve ser modelada -  justificando o modelo de fronteira 

estocástica utilizado no presente estudo.  

Tabela 2 – Fronteira estocástica estimada com parâmetro de ineficiência técnica 
 Coeficiente Erro Padrão Valor-z Valor-p 
Intercepto 11.276 0.055 203.895 0.000 
Área da cultura 1.025 0.007 157.114 0.000 
Mão de obra temporária 0.001 0.001 0.625 0.532 
Mão de obra permanente -0.004 0.004 -1.124 0.261 
Trator de pneus 0.004 0.003 1.446 0.148 
Z Anos de escolaridade -0.018 0.015 -1.183 0.237 
Z Carregadeira de cana -0.005 0.002 -2.109 0.035 
Z Engenho 0.007 0.002 3.033 0.002 
Z Usina de açúcar | Destilaria 0.005 0.003 1.843 0.065 
Z Colheita manual 2.033 0.736 2.761 0.006 
Z Assistência técnica privada -0.019 0.005 -3.474 0.001 
Z Sementes melhoradas -0.009 0.005 -1.722 0.085 
Z Análise de solo 0.020 0.008 2.549 0.011 
Z Adubação verde -0.006 0.003 -2.051 0.040 
𝝈𝝈𝟐𝟐 0.270 0.037 7.369 0.000 
𝜸𝜸 0.894 0.019 48.168 0.000 
Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Com base nas estimativas desses parâmetros, foi procedida a maximização da 

verossimilhança do modelo de fronteira estocástica de (Battese & Coelli, 1995), 

adaptada ao corte seccional, com distribuição seminormal. Os resultados são 

apresentados na Tabela 2. 

O somatório das elasticidades é superior à unidade, indicando retornos crescentes à 

escala. Nota-se que a maioria dessas elasticidades possui o sinal esperado na fronteira 

de produção estocástica. O coeficiente da área foi estatisticamente significativo, ou seja, 

um incremento de 1% sugere aumento de 1,02% na produção. Com o mesmo sinal e 
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magnitude, (Alves, 2008) também estimou a elasticidade dessa variável em 1,02, o que 

sugere uma certa robustez das duas estimativas. Cabe ressaltar, porém, que a autora 

utilizou a área plantada com cana-de-açúcar como proxy para o estoque de capital, em 

função da ausência de dados.  

Esta evidência é consistente com os argumentos de (Darku et al., 2013): áreas maiores 

de produção são mais eficientes, possivelmente por que os grandes produtores tendem a 

adotar mais rapidamente novas tecnologias, devido ao maior acesso à informação e a 

outros recursos escassos. Também converge com a sugestão de aglomerações e fusões 

entre os agentes do setor canavieiro, o indicado por (Reddy & Yanagida, 1999) e (Kingi 

& Kompas, 2005) para elevação da eficiência produtiva. Essa junção, segundo esses 

autores, possibilita economias de escala, compartilhamento de recursos, compra de bens 

de capital dispendiosos e diminuição dos custos de transação e de custos 

administrativos. 

Em relação ao sinal positivo da elasticidade estimada para a mão-de-obra temporária na 

fronteira de produção, este está de acordo com o esperado. Contudo, a elasticidade não 

foi estatisticamente significativa. A baixa magnitude da elasticidade é similar aos 

trabalhos de (Reddy & Yanagida, 1999) e (Tchereni et al., 2012), nos quais os 

coeficientes estimados foram próximos de zero e estatisticamente não significativos, 

assim como a elasticidade encontrada por (Alves, 2008).  

Segundo (Baccarin et al., 2013) tem ocorrido diminuição da participação das pessoas 

ocupadas, especialmente daquelas com menor nível de qualificação profissional, 

concomitantemente à expansão da colheita mecanizada, em áreas de baixa declividade. 

Possivelmente, a colheita mecanizada será intensificada, sendo possível supor que o 

trabalho temporário no setor será menos importante, o que poderia justificar a não 

significância estatística do coeficiente estimado 

Em contrapartida, o processo de mecanização da colheita aumenta o uso de mão de obra 

permanente e mais qualificada, conforme os resultados encontrados por (Baccarin et al., 

2013). Logo, apesar de sua não significância estatística e do sinal contrário ao esperado, 

conjectura-se que numa nova dinâmica do mercado de trabalho no setor, o maior uso 

dessa mão de obra qualificada poderá aumentar a eficiência produtiva. E, em se tratando 

de trabalhadores com bom nível técnico e maior escolaridade relativa, o nível 

educacional desses trabalhadores poderá diminuir a ineficiência técnica. 



3334    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

 
 

 

10 

A variável capital teve sinal positivo, conforme o esperado, mas não foi estatisticamente 

significativa. Os tratores também foram utilizados como proxy para o capital por 

(Carambas, 2011) e por (Scherer & Porsse, 2014) que construíram uma medida obtida 

por componentes principais de peso de 90% aos tratores, o que corrobora a importância 

do uso dos tratores na agricultura e no presente estudo. Embora, os autores tenham 

argumentado que o maior uso de tratores aumenta a eficiência técnica, eles também não 

encontraram significância estatística para a variável capital. (Scherer & Porsse, 2014) 

justificaram que o aumento na utilização de capital pode melhorar e/ou elevar o 

desempenho das propriedades rurais, já que permitem o acesso a áreas de difícil 

exploração, além de reduzir o tempo necessário na execução das tarefas. 

Quanto ao parâmetro estimado da variância, associado aos efeitos de ineficiência – e 

captado por γ - este foi estatisticamente significativo. A magnitude elevada desse 

parâmetro (0,84) implica, segundo (Battese & Coelli, 1995), que os efeitos da 

ineficiência técnica são relevantes no modelo de fronteira estocástica. E, a função de 

produção tradicional, sem efeitos de ineficiência técnica, não parece adequada aos 

dados.  

Depreende-se, portanto, que existem efeitos de ineficiência técnica associados à 

produção de cana-de-açúcar. Uma vez que eficiência técnica média estimada foi de 

0,75, há potencial para elevar essa eficiência no Estado de São Paulo, como também 

sugere que os produtores se defrontam com problemas de eficiência técnica. A 

eficiência técnica média dessa magnitude implica que o produto obtido no cultivo da 

cana-de-açúcar, pode ser elevado em 25%, sujeito ao conjunto de insumos utilizados e à 

tecnologia utilizada.  

Para as variáveis no modelo de ineficiência técnica, sinais negativos foram encontrados 

para educação, carregadeira, assistência técnica privada, sementes melhoradas e 

adubação verde, o que indica que a utilização desses fatores reduz a ineficiência e, 

portanto, poderão aumentar a eficiência técnica da produção.  

Segundo (Reddy & Yanagida, 1999), o nível educacional mais elevado proporciona 

alocação mais eficiente dos recursos e aumento na eficiência. No entanto, a variável 

nível educacional do proprietário não foi estatisticamente significativa, o que é contrário 

ao esperado. Em São Paulo, a instrução média dos proprietários no Estado de São Paulo 

é relativamente baixa, próxima à escolaridade do ensino fundamental. (Reddy & 
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Yanagida, 1999) também não encontraram – em Figi - significância estatística para essa 

variável. No Brasil, (Alves, 2008) encontrou resultados significativos para o nível 

educacional de trabalhadores que cursaram até a 8ª série.  

 Uma possível explicação da não influência significativa do nível educacional do 

proprietário é o arrendamento de terra. Isto porque o nível de instrução do proprietário 

da terra poderá não influenciar a otimização dos recursos produtivos se o nível 

educacional do arrendatário for ser distinto do nível do proprietário. Essa possibilidade 

encontra respaldo no estudo de (Carambas, 2011), no qual há evidências de diminuição 

da ineficiência técnica, estatisticamente significativa, em fazendas administradas por 

arrendatários. 

Carregadeira de cana foi uma variável significativa e teve o sinal negativo, o que indica 

que diminui a ineficiência técnica. Assim, ao considerar a colheita manual, a utilização 

de carregadeira reduz a ineficiência técnica por diminuir o tempo de contato da cana 

com o solo e, cujo tempo de contato diminui o teor de sacarose.  

Mesmo sem mudanças tecnológicas e, com o mesmo conjunto de fatores produtivos 

para continuar a melhoria da eficiência no setor e, consequentemente reduzir a distância 

até a fronteira de eficiência, deve-se, segundo (Carambas, 2011), melhorar a adoção das 

tecnologias existentes, intensificar os serviços de suporte e extensão rural aos 

produtores. Nesse sentido, nota-se que a assistência técnica privada, fator preponderante 

para a difusão de tecnologias, contribui para a diminuição da ineficiência técnica, tendo 

em vista a significância e negatividade de seu coeficiente na estimativa dos fatores 

explicativos à ineficiência do setor. 

Em relação à variável sementes melhoradas, encontrou-se o sinal esperado, assim como 

significância estatística. Portanto, quanto maior sua utilização menor a ineficiência 

técnica. Desta forma, conforme (Carambas, 2001), sua adoção possibilita a 

maximização dos benefícios proporcionados pela pesquisa e desenvolvimento, 

resultando em maior eficiência técnica e produtividade. Possivelmente ganhos 

adicionais poderiam existir em função de recentes inovações na área de biotecnologia  

Dentre as variáveis que aumentam a ineficiência técnica estão os engenhos, as usinas de 

açúcar e destilarias, a análise do solo e a colheita manual. As usinas e destilarias não são 

variáveis significativas no processo produtivo, resultado que contraria o esperado. Os 

engenhos apresentaram significância estatística, mas o sinal obtido indica que aumenta a 
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ineficiência técnica. Uma possível explicação, pode ser atribuída a técnicas 

rudimentares utilizadas na produção de cachaça e açúcar mascavo, menos eficientes do 

que as técnicas modernas na produção de açúcar e etanol.  

A variável análise do solo foi estatisticamente significativa a 5% de confiança e o sinal 

foi positivo, o que indica que a variável aumentou a ineficiência técnica. Resultado 

diferente do esperado, uma vez que a técnica de análise de solo indica a necessidade de 

aumentar a fertilidade do mesmo e, consequentemente aumentar a produtividade.  

A negatividade e significância estatística da variável adubação verde ressalta a 

importância destacada por (Reddy & Yanagida, 1999): as práticas que melhoram a 

retenção de nutrientes possuem efeitos significativos sobre a eficiência. Logo, o uso 

dessa prática auxilia na diminuição da ineficiência pois, conforme argumentam 

(Ambrosano et al., 2005), além de proteger o solo contra erosão e evitar a multiplicação 

de plantas espontâneas, também proporciona ganhos significativos nas produções de 

cana e de açúcar a custo relativamente baixo.  

A colheita manual também aumenta a ineficiência já que o sinal foi positivo e 

significativo. Este resultado está de acordo com o esperado uma vez que a colheita 

manual é menos eficiente que a colheita mecanizada por utilizar de mão de obra menos 

qualificada e carregadeiras apenas para o transporte da cana até os caminhões de 

transporte. Além disso, com a recente diminuição das queimadas nos canaviais, a 

colheita manual tem sido também substituída pela colheita mecanizada que é mais 

eficiente.  

3.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA EFICIÊNCIA ESPACIAL 

Com base na estimação da fronteira estocástica de produção, foram procedidos os 

cálculos de eficiências técnicas de cada município do Estado de São Paulo para avaliar a 

distribuição espacial de eficiências técnicas, como visualizado na Figura 1.  

É possível constatar uma eficiência técnica heterogênea no Estado de São Paulo, 

coexistindo produtores que otimizam o uso dos fatores produtivos, com os que não 

utilizam de forma eficiente a estrutura tecnológica de produção e - em particular - os 

recentes avanços proporcionados pela pesquisa. Por outro lado, a eficiência técnica 

canavieira paulista apresenta padrões de elevada eficiência técnica, principalmente, nas 

mesorregiões do Noroeste do Estado, tradicionais produtoras, bem como nas regiões a 
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Oeste, onde ocorreu a expansão canavieira em função do Proálcool e que foi reforçada 

pelo lançamento dos carros flex. 

 
Figura 1 – Mapa de eficiência técnica do setor canavieiro do Estado de São Paulo 

Fonte: Elaboração dos autores.  
 

Tal constatação pode ser creditada, entre outros fatores, ao investimento em pesquisa, 

tecnologia e inovação, e em particular aos programas de melhoramento genético, uma 

vez que, segundo (Landell, 2003), as variedades melhoradas foram tecnologias que mais 

contribuíram para ganhos de produção e produtividade verificados nos últimos quarenta 

anos e confirmadas pelos resultados da análise de Fronteira Estocástica. 

Todavia, há regiões do Estado com baixa eficiência técnica, as quais passaram a 

produzir cana-de-açúcar por substituição a outras culturas. Assim, as evidências nessas 

regiões podem estar relacionadas ao sub aproveitamento de terras. Estas tenderiam a ser 

melhor utilizadas a partir de estímulos aos seus proprietários, os quais poderiam ocorrer, 

segundo (Hoffmann, 2006), por meio de elevação dos preços das terras. 

Diante dessa diferença de eficiência entre municípios, principalmente entre as regiões 

centro-leste e oeste, verificou-se, por meio da análise do indicador local de associação 

espacial proposto por (Anselin, 1995), a possível formação de clusters de eficiência 

técnica, possibilitando inferir que as regiões tradicionais na produção proporcionam 

efeitos de transbordamentos às regiões contíguas. 
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Figura 2 – Mapa de indicadores de associação local de Anselin (1995) para a 

eficiência técnica do setor canavieiro paulista 
Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Indicadores locais de associação espacial propostos por Anselin (1995), os quais permitem indicar o 
grau de agrupamento de valores similares estatisticamente significativos. Exemplificando, a relação (alto-
alto) denota uma região com elevada eficiência com vizinhos construídos a partir da matriz rainha de 
segunda ordem com elevada eficiência.  
 

Desta forma, nota-se, a associação espacial da eficiência, uma vez que existem regiões 

de alta eficiência rodeadas por vizinhos que também apresentam alta eficiência, 

conforme a Figura 2. As áreas cujas eficiências possuem associação espacial positiva e 

com padrões de elevada eficiência encontram-se, principalmente, nas mesorregiões de 

Piracicaba, Campinas, Araraquara e Ribeirão Preto, consideradas como regiões 

tradicionais na produção canavieira. Essas podem ser consideradas regiões otimizadoras 

de recursos produtivos, assim como do uso adequado dos fatores que proporcionam 

diminuição das ineficiências, tais como: carregadeira de cana, assistência técnica 

privada, sementes melhoradas e adubação verde.  

Como se pode observar, na grande área denotada pela cor vermelha (Alto-Alto) da 

Figura 2, esses fatores estatisticamente significativos na estimativa para a fronteira 

estocástica, proporcionam elevadas eficiências técnicas com possível efeito 

transbordamento. Tal evidência encontra respaldo no estudo de (Marin & Carvalho, 

2012). Em suas estimativas, encontraram que as áreas de elevada produtividade 
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indicaram intensificação do uso da terra, com destaque para as áreas tradicionais. 

Segundo os autores, esses resultados para as áreas tradicionais podem ser resultantes do 

processo de gestão dos produtores, principalmente no uso de variedades da cana-de-

açúcar, fertilizantes e manejo na colheita. Por outro lado, sugerem que nas áreas de 

produtividade inferior, e associada às mudanças no uso do solo – no passado com 

agricultura voltada para a alimentação animal – passam a ser agora orientadas para a 

expansão das usinas de açúcar.  

Conforme (Lourenzani & Caldas, 2014), a região Oeste do Estado, considerada como de 

novas áreas à cana-de-açúcar, expandiu-se sobre as áreas de pastagens. Essa região 

apresentou-se com os menores índices de concentração de cana-de-açúcar, e as menores 

razões entre área de expansão/renovação, sendo consideradas pelos autores como as 

mais propensas a receber novos investimentos em cultivo da cultura canavieira.  

Apesar da região Oeste apresentar crescente participação e importância no agronegócio 

sucroalcooleiro, e por se destacar em disponibilidade de área, declividade, clima, 

condições edafoclimáticas, bem como por estar dentro de área adequada para o 

Zoneamento Agroambiental ao Setor Sucroalcooleiro, segundo argumentos de 

(Lourenzani & Caldas, 2014), não podem ser consideradas espacialmente otimizadoras 

dos fatores produtivos e de diminuição da ineficiência produtiva, devido a não 

significância estatística à correlação espacial.  

A existência dos clusters de eficiência técnica coincide com a região tradicional, 

conforme Figura 2. Assim, devido a restrições ao uso de novas terras, pode-se inferir 

que, aliada à aprendizagem e experiência, tiveram que otimizar os seus recursos 

produtivos, uma vez que não utilizaram novas terras. Enquanto isso, as regiões à Oeste, 

utilizaram novas áreas em detrimento da melhoria de ganhos de eficiência. 

3.1.1. ÁREAS DE EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR EM SÃO PAULO 

Nos anos seguintes ao projeto LUPA, ocorreu magnificação da importância da área na 

produção de cana-de-açúcar, tendo em vista a diminuição da produção concomitante à 

adoção dos avanços da mecanização canavieira. A expansão dos canaviais no território 

paulista - segundo o INPE/ CANASAT (2015) - passou de 12,09% do território paulista, 

em 2003, para 23,3% em 2013.  Ademais, segundo (Baccarin et al., 2013), os avanços 

da mecanização canavieira contribuíram para a queda da produção de cana por hectare e 

o arrefecimento do ritmo de expansão do setor. Indicando que se tornou necessária - 



3340    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural    

 
 

 

16 

com a mecanização do corte e do plantio - uma área maior para ser obtida a mesma 

quantidade produzida. 

Esta expansão dos canaviais foi diferenciada entre as regiões do Estado. A Tabela 3 

apresenta as áreas colhidas das Regiões Administrativas (RA’s) de São Paulo, em 2006 

e 2012. A área colhida aumentou em todas as regiões entre os dois anos, mas a 

expansão da área foi maior do que nas regiões consideradas tradicionais de produção da 

cana-de-açúcar, como Ribeirão Preto e Campinas.  

Tabela 3: Área colhida (em hectares) e variação percentual das Regiões 
Administrativas (RA) do Estado de São Paulo, safras 2006 e 2012 

Região/RA 
Área colhida (hectares) 

Variação da área (%) 
2006 2012 

Araçatuba 260.723 524.308 101,1 
Barretos 268.877 353.702 31,5 
Bauru 315.079 418.901 33,0 
Campinas 395.388 434.199 9,8 
Central 321.362 394.193 22,7 
Franca  379.436 427.738 12,7 
Marília 248.581 383.902 54,4 
P. Prudente 163.243 420.379 157,5 
Ribeirão P. 390.299 396.14 1,5 
S.J. Preto 346.539 674.513 94,6 
Sorocaba 152.583 230.341 51,0 
São Paulo 3.242.110 4.658.316 43,7 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do INPE/ CANASAT (2015).  
 

As RA’s que mais apresentaram expansão, em 2012, foram as regiões a Oste do estado: 

Presidente Prudente (158%), Araçatuba (101%) e São José do Rio Preto (95%). Em 

relação às RA’s que apresentaram menores variações de expansão, destacam-se 

Ribeirão Preto (1,5%), Campinas (9,8%) e Franca (12,7%). Uma característica 

perceptível é que as regiões em expansão se concentram na região Oeste do Estado, 

corroborando a afirmação de (Lourenzani & Caldas, 2014) em relação à 

representatividade desta região na expansão dos canaviais paulistas. Por outro lado, as 

regiões com menores variações de expansão da cana-de-açúcar, além de se 

concentrarem no centro-nordeste do Estado, são regiões tradicionais na produção da 

cultura.  

No entanto, essa expansão ocorreu, segundo (Lourenzani & Caldas, 2014), em áreas 

anteriormente destinadas a outras culturas. Os autores analisaram a região Oeste 

paulista, de 2003 a 2010, e mostram que a região representou mais da metade da 
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expansão dos canaviais paulistas no período analisado. Tal expansão ocorreu, 

predominantemente, em áreas de pastagens, além de outras culturas, como café, soja, 

algodão, feijão e milho. Assim, os resultados encontrados pelos pesquisadores mostram 

que, na última década, a expansão da área plantada com cana-de-açúcar ocorreu pela 

substituição de culturas e pastagem no Estado de São Paulo. 

Tabela 4: Participação das principais culturas na área colhida em São Paulo, 2000 
e 2010, (em %). 

Cultura 2000 2010 
Café 3,68 2,66 
Cana-de-açúcar 43,28 65,40 
Feijão 3,71 1,50 
Laranja 10,62 7,19 
Milho 18,89 10,08 
Soja 9,32 6,49 
Outras 10,51 6,68 
Fonte: IBGE – PAM. 

 
A redução de área colhida ocorreu em quase todos os produtos, com exceção da cana-

de-açúcar. A área total colhida das principais culturas selecionadas se reduziu de 56,7% 

em 2000, para 34,6% em 2010, o que representou uma redução de 22,1%. Este 

percentual de redução do conjunto de culturas é equivalente ao aumento da área 

plantada de cana-de-açúcar entre os dois períodos, o que permite inferir que a cana-de-

açúcar ocupou áreas, antes ocupada por café, feijão, laranja, milho, soja e outras 

culturas. (Tabela 4). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado de São Paulo, maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, possui 

produtividade superior à média nacional, principalmente em função dos investimentos 

em pesquisa de institutos de pesquisa, das universidades estaduais, além das empresas 

do setor privado que têm contribuído para a continuidade da pesquisa da cana-de-

açúcar.  

Para analisar a eficiência técnica dos produtores a nível municipal no Estado, foi 

utilizada a metodologia de Análise de Fronteira Estocástica. O fator de produção terra - 

é o que mais influenciou a produção e a eficiência técnica no setor canavieiro do Estado 

de São Paulo, a partir dos dados do Projeto LUPA, do IEA e da CATI. 

Em relação à ineficiência técnica, os resultados mostram que há um efeito negativo no 

uso de carregadeiras, sementes melhoradas, adubação verde e assistência técnica.  E, 

efeito positivo dos engenhos, usinas e destilarias, colheita manual e análise do solo. 
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Assim, para aumentar a eficiência na produção de cana-de-açúcar, em São Paulo, os 

produtores devem utilizar as variáveis que diminuam a ineficiência, como carregadeiras, 

sementes melhoradas, adubação verde e assistência técnica.  

Para verificar a heterogeneidade da eficiência, procedeu-se a análise de cluster dos 

municípios. As mesorregiões que são sedes de programas de melhoramento (pesquisa, 

difusão, etc.) e que são regiões tradicionais de produção, como a mesorregião de 

Piracicaba e Ribeirão Preto, apresentaram valores elevados de eficiência (Alto-Alto). Há 

também indícios sobre o efeito transbordamento às regiões próximas a essas duas, como 

é o caso de São José do Rio Preto e Araraquara, próximos a Ribeirão Preto. Além disso, 

há municípios com baixo valor de eficiência, principalmente nas regiões do Litoral e do 

Vale do Paraíba. 

Devido a limitações inerentes ao corte seccional adotado, estudos futuros podem ser 

procedidos com modelos em painel, os quais permitem avaliar as mudanças temporais, 

além de possibilitar a estimação da produtividade total dos fatores no setor canavieiro. 

Também podem ser consideradas outras variáveis que influenciem a eficiência técnica e 

que não foram utilizadas no presente estudo dada a indisponibilidade dos dados: nível 

educacional dos trabalhadores, declividade, tipo de solo e defensivos agrícolas, entre 

outras. 

Ademais, as evidências de dependência espacial reportadas indicam que os efeitos 

locacionais são relevantes, devendo ser considerados nas análises do setor e adotados, à 

medida que os métodos de estimação de fronteiras estocásticas espaciais se 

consolidarem. 
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RESUMO: A partir da década de 1990, a cadeia produtiva de carne bovina brasileira 
vem passando por inúmeras mudanças, que fizeram com que as empresas criassem 
novas estratégias, dentre elas, as fusões e aquisições que ocorrem no setor de abate e 
que o deixaram mais concentrado. A partir do exposto, o objetivo do presente estudo é 
delimitar a área de atuação das unidades brasileiras de abate de bovinos de corte, para 
responder ao seguinte problema de pesquisa: o mercado brasileiro de abate de bovinos é 
competitivo? Para atingir o objetivo, optou-se pelo conceito multidisciplinar de 
Polígonos de Thiessen (1911), no qual a premissa básica é que dois locais são 
concorrentes diretos se forem adjacentes e não pertencerem à mesma empresa. Para 
delimitação do mercado relevante em termos geográficos, o estudo utilizou como 
variável a localização geográfica de cada planta frigorífica. A localização exata foi 
encontrada com base nos endereços cadastrados no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) no ano de 2014, a partir do site Batchgeo, pertencente ao 
grupo Google. Com base na localização, os pontos geradores foram criados e 
sobrepostos no mapa. Foi utilizado um mapa no Brasil dividido por estado disponível 
no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sequência, os 
Polígonos de Thiessen foram construídos pelo software ArcGis. Concluindo-se que em 
alguns locais o mercado de abate brasileiro é competitivo e em outros, é concentrado, 
podendo impactar a dinâmica de toda a cadeia produtiva daquelas regiões, incluindo 
possibilitando o exercício do poder de comprador. 
Palavras-chave: Boi gordo; Estrutura de mercado; Mercado relevante; Polígonos de 
Thiessen. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da década de 1990, mudanças significativas vêm ocorrendo na 

economia brasileira que afetam estruturalmente diversos segmentos econômicos, dentre 

estes o agronegócio brasileiro. Estas mudanças tiveram início com a abertura comercial 

e estabilização da economia, impactando no fluxo comercial de diversos produtos, e no 

grau de concorrência.  



3346    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   




Com isto, as empresas sentiram necessidade de criar novas estratégias 

empresariais para fazer frente ao novo contexto econômico. Dentre as estratégias 

citadas, estão os inúmeros casos de fusões e aquisições que acontecem em praticamente 

todos os setores da economia brasileira, incluindo na cadeia produtiva de carne bovina. 

         Com relação a estrutura da indústria brasileira de abate de gado, segundo o MAPA 

(2014), no ano de 2014 era composta por 172 plantas frigoríficas registradas no Sistema 

de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), pertencentes a 80 empresas diferentes.  

            Das 172 unidades de abate, 89 plantas, equivalente a 51,74% do total registrado, 

pertence a seis empresas distintas, com capacidade de abate de 185 mil cabeças ao ano.  

Número este bem menor do que as 210 plantas registradas no final da década de 1970, 

que tinha capacidade para abater 50 mil cabeças ao ano (ABIEC, 2009, apud GOLONI 

& MOITA, 2014).   

É importante observar, também, que desde 2007, dos seis maiores frigoríficos do 

mundo, em capacidade de abate, dois eram brasileiros, incluindo a maior empresa, a 

JBS S.A (URSO, 2007). Já no Brasil, Rocha (2011) afirma que as três maiores empresas 

de abate, JBS, Marfrig e Minerva, eram responsáveis por aproximadamente 35% dos 

abates de bovinos de corte no país.  E se tratando do número de unidade de abate, para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2014) as três maiores empresas de 

abate de gado possuíam 79 plantas frigoríficas, o que equivale a 45,93% do total.  

          Com base no exposto Noll (2005) observa que nos mercados com produtos 

primários os monopsônios são locais, ou seja, nos setores agropecuários a dimensão 

geográfica no qual as empresas atuam é restrita, e em muitas situações apenas uma ou 

poucas firmas estão presentes.  

          A partir do exposto, o objetivo do presente estudo é delimitar a área de atuação 

das unidades brasileiras de abate de bovinos de corte, para responder ao seguinte 

problema de pesquisa: o mercado brasileiro de abate de bovinos é competitivo? 

 

2. MERCADO RELEVANTE 

 

           Definir mercado sempre foi importante à análise microeconômica e fundamental 

para análise da possibilidade do exercício de poder de comprador que uma ou algumas 
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empresas podem exercer. Assim como observa Azevedo (2010), definir mercado 

relevante é importante para identificar a existência de posição dominante, assim como 

os danos causados à concorrência (KUPFER& HASENCLEVER, 2012). 

         Neste sentido, Cournot (1971) define mercado como um território que as partes 

são unidas por relações não restritas de comércio, no qual os preços são tomados 

igualmente para todas as partes, com facilidade e rapidez.  Marshall (1920) acrescenta 

que, quanto mais próximos forem os mercados, maior será a tendência para os mesmos 

preços serem pagos pelo mesmo produto e ao mesmo tempo, por todas as empresas 

pertencentes neste mercado.      

            Os mercados são diferenciados por Church e Ware (2000) em dois tipos: o 

mercado antitruste e o mercado econômico, sendo a principal diferença entre eles são os 

objetivos do mercado. O mercado antitruste tem como preocupação identificar o poder 

de mercado. Já o mercado econômico enfatiza a identificação dos determinantes do 

preço de equilíbrio.  

          O mercado relevante, seja econômico ou antitruste, é definido por Scherer e Ross 

(1990) como o menor espaço econômico, em termos de produto e geográfico, no qual o 

poder de mercado é possível de ser exercido por uma empresa ou um grupo de empresas 

que agem de modo coordenado, durante um determinado período de tempo. 

 

2.1.1 Dimensão geográfica 

 

             O mercado relevante pela dimensão geográfica é definido pelo Guia para 

Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal (2001), como a área geográfica 

para qual a venda de um determinado produto ou conjunto de produtos é 

economicamente viável. E dependerá da discriminação de preços e da localização dos 

fornecedores ou dos clientes (MERGER GUIDELINES, 2010). 

           Para os modelos teóricos de competição espacial, também é importante a 

delimitação da área geográfica. Como apresenta Pennerstorfer e Weiss (2013), os 

modelos de competição espacial têm como premissa que um local não compete com 

todos os locais em uma determinada área, e sim com seus vizinhos mais próximos, neste 

caso a concorrência é local. Assim, o presente estudo utilizará o conceito de Polígonos 

de Thiessen para delimitar a área de abrangência as unidades de abate.  
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2.2.2 Dimensão produto 

 

             A delimitação do mercado relevante pela ótica “produto” também se faz 

necessário, pois como observa Kupfer e Hansenclever (2012), é fundamental identificar 

o produto ou grupo de produtos que concorrem entre si, ou seja, definir se existe e quais 

são os produtos substitutos.  

             Então, como o mercado relevante pela dimensão produto tem como objetivo 

identificar o produto ou grupo de produtos que fazem parte do mesmo mercado, outra 

forma de delimitar o produto é utilizando a sobreposição horizontal e vertical no 

mercado no qual as empresas atuam. O quadro 1 mostra a oferta de produtos por duas 

empresas hipotéticas, empresa A e empresa B.  

 

Produto Empresa A Empresa B 

Carne bovina in natura X X 

Sebo bovino X  

Couro wet blue  X 

Quadro 1 – Produtos das empresas hipotéticas 

FONTE: Elaboração dos autores (2015). 

 

          Conforme se pode observar, o frigorífico A oferta carne bovina in natura e sebo 

bovino. Já a firma B, oferta carne bovina in natura e couro wet blue. Assim, os 

frigoríficos ofertam conjuntamente apenas carne bovina in natura, ou seja, existe a 

sobreposição horizontal no mercado de carne bovina in natura. Neste caso, o mercado 

relevante pela dimensão produto é carne bovina in natura. 

       Carlton e Perloff (2000) propõem que a definição do mercado relevante na 

dimensão produto envolva a análise da finalidade, tipo de uso e aplicação do produto; 

julgamento dos agentes participantes do mercado; histórico de compra dos clientes; 

costumes da região, características físicas, comerciais e técnicas dos produtos. O 

presente estudo utilizará a definição de Carlton e Perloff (2000) para delimitar o 

mercado relevante pela dimensão produto. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

           

3.1 OS POLÍGONOS DE THIESSEN 

 

             O conceito de Polígonos de Thiessen é um conceito interdisciplinar, e tem sido 

utilizado em diversos campos, sendo amplamente aplicado para problemas espaciais 

(DONG, 2008). Por este motivo, pode ser encontrado em até 22 áreas diferentes 

(OKABE et al., 2000), entre elas, economia, geografia, física, química, robótico, entre 

outras (ELBAZ & SPEHNER, 1990). 

          O método de Thiessen é indicado quando não existe uma distribuição uniforme 

no interior de uma área (LIMA, 2008). Tendo como objetivo, como afirma Carnascialli 

(2010), estabelecer relações de proximidade entre agentes econômicos, como, por 

exemplo, empresas com seus fornecedores, concorrentes e ou consumidores.  

         Neste sentido, Park (2012) acrescenta que, os polígonos Thiessen, também 

chamados Diagrama de Voronoi, indicam a área de influência de cada conjunto de 

pontos. De acordo com o mesmo autor, este polígono baseia-se no pressuposto de que 

uma determinada área está mais próxima de um certo ponto do que de outros pontos. 

            Assim, Mu (2009) afirma que os polígonos de Thiessen associam todos os locais 

em um espaço bidimensional (2D) com o membro mais próximo de um ponto de ajuste 

em relação à distância euclidiana1. Em outras palavras, é um método de proximidade 

espacial, sendo um importante tópico de estudo da localização geográfica de um ponto, 

determinando assim, sua área de abrangência. Pennerstorfer e Weiss (2013) acrescentam 

que os polígonos de Thiessen definem uma área em torno de cada local, de forma que 

todos os pontos nesta área são mais próximos a este local do que para qualquer outro 

local. 

            Então, como apresentam Ohya, et. al. (1984), para um conjunto de “n” pontos  
= (i = 1, ..., n) no plano euclidiano , o  polígono de Thiessen de P é definido por  

 

                                                                       (1) 

 
 
1 Distância euclidiana é um termo matemático utilizado para calcular a distância entre dois pontos 

(LINDEN, 2009). Sendo representada por     
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No qual:  “d” indica a distância euclidiana 

                      é chamado de Polígono de Thiessen 

                 são chamados de contínuo em  se seu Polígono de Thiessen 

 tem uma aresta limite em comum.  

 

              Pennerstorfer e Weiss (2013) consideram dois locais como concorrentes diretos 

se estes locais forem adjacentes, ou seja, se  tiverem uma área em 

comum. Esta situação acontece, segundo Pennerstorfer e Weiss (2013), em duas 

situações: 

a) Se ambos os locais não foram controlados pela mesma firma. 

b) Se ambos os locais forem vizinhos. 

              Assim, considerando a sequência de cinco firmas independentes (A, B, C, D, 

E) distribuídas igualmente distantes em um determinado mercado. Se o preço for 

definido de forma dependente, ou seja, se as firmas definirem em conjunto seus preços, 

a sequência das firmas será relevante. Caso contrário não há relevância. 

               Supondo que existem duas empresas (A e B) e cinco plantas frigoríficas, sendo 

três controladas pela firma A e duas pela firma B, distribuídas em um determinado 

mercado da seguinte forma: 

A1 B1 A2 B2 A3 

 

              As empresas vizinhas são concorrentes diretas, fato este que faz com que a 

competição seja acirrada, conforme quadro 2: 

Empresa Concorrentes diretos 

A1 B1 

B1 A1 e A2 

A2 B1 e B2 

B2 A2 e A3 

A3 B2 

Quadro 2 – Relação as empresas e suas concorrentes diretas 

FONTE: Elaboração própria a partir de Pennerstorfer; Weisse (2013). 
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              Dado a situação apresentada acima, percebe-se que neste mercado, existem 

cinco plantas frigoríficas que pertencem a duas empresas. E, de acordo com o conceito 

de Polígonos de Thiessen, a competição acontece somente entre vizinhos, desde que 

sejam firmas distintas. Na situação apresentada, a unidade A1 concorre diretamente com 

a B1; a B1, concorre com A1 e A2, e assim sucessivamente.                

              Agora, supondo que existem três mercados (1,2,3), quatro plantas frigoríficas 

que pertencem a quatro firmas (A, B, C, D) e cada mercado tem a seguinte distribuição 

das plantas frigoríficas: 

Mercado 1: 

A1 B1 C B2 A2 

 

Mercado 2: 

B1 A1 C A2 B2 

 

Mercado 3: 

B1 A1 D A2 B2 

 

            Analisando cada um dos três mercados apresentados e considerando o efeito da 

aquisição da firma C pela firma A, o impacto gerado sobre o preço será diferente para 

cada um dos três mercados analisados. Os mercados 1 e 2 são diretamente afetados pela 

aquisição, que foram chamados por Pennerstorfer e Weiss (2013), de grupos de 

tratamento, porém, de forma distinta.  

          No primeiro mercado, provavelmente, não haverá aumento de preços, pois não 

houve aumento da aglomeração espacial. Já no mercado dois há aumento da 

aglomeração espacial e redução da concorrência dos vizinhos, tendendo a um aumento 

de preços neste mercado. A nova situação é apresentada abaixo: 

Mercado 1: 

A1 B1 A B2 A2 

 

Mercado 2: 

B1 A1 A A2 B2 
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             O impacto da aquisição da firma C pela firma A será diferente no terceiro 

mercado, que os mesmos autores chamaram de grupo de controle, que não será afetado, 

pois, a firma C não atuava no mercado em questão, ou seja, não há aumento da 

aglomeração espacial e consequentemente do preço. 

 

3.1.1 Construindo os Polígonos de Thiessen 

 

         Os polígonos de Thiessen são construídos conforme figura 1. 

 

Figura 1– Construção dos Polígonos de Thiessen 

FONTE: PENNERTORFER e WEISS (2013) 

 

             Para construir o Polígono de Thiessen em torno do ponto “A’, uma linha 

perpendicular bissetora é traçada entre o ponto “A” e qualquer outra localização, por 

exemplo, pontos “B”, “C”, “D”, “E, “F” e “G”.  Em cada direção, as bissetrizes mais 

próximas formam um polígono em torno do ponto “A”, formando o chamado Polígono 

de Thiessen. Esta mesma situação acontece para cada um dos pontos.   

             Assim, os polígonos de Thiessen que foram construídos em torno dos pontos 

“A” e “B”, partilham uma fronteira comum, sendo considerados “Thiessen- vizinhos”.  

Por outro lado, os polígonos construídos em torno dos pontos “A” e “F” não são 

adjacentes, ou seja, não possuem área em comum, não sendo, portanto, vizinhos. 

             Após a construção de cada Polígono de Thiessen a partir do ponto P, chega-se 

ao conjunto de localização de cada ponto gerador, formando o diagrama de Thiessen, ou 

seja, cada localização está associada com, pelo menos, um ponto gerador, conforme 

figura 3. 
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Figura 3 – Diagrama de Thiessen 

Fonte: Silva e Bacha (2011). 

 

           Analisando a figura 2, percebe-se que cada polígono possui arestas, que são 

definidas por Silva e Bacha (2011) como o conjunto de locais que podem ser atribuídos 

a mais de um ponto gerador.          

           Brassel e Reif (1979) observam que, como tradicionalmente os polígonos de 

Thiessen são construídos por computação perpendicular bissector entre todos os pontos 

vizinhos, o problema principal é, no entanto, definir os vizinhos de cada conjunto de 

pontos. Por outro lado, Pennerstorfer e Weisse (2013) citam como vantagens da 

abordagem alternativa dos Polígonos de Thiessen: 

a) Estão estritamente relacionados com a literatura teórica que assume que a 

concorrência é direta entre locais próximos (modelo linear ou circular); 

b) São flexíveis quando se considera áreas diferentemente povoadas e gera maiores 

mercados geográficos em regiões rurais com pequeno número de fornecedores; 

c) Usam informações detalhadas sobre a localização de todas as firmas dentro do limite 

do mercado; 

d) As medidas de aglomeração espacial baseada em Thiessen superam, claramente, as 

medidas alternativas de concentração de mercado local; 

e) São uma base útil para a construção de uma medida de aglomeração espacial. 

 

3.1.2 Dimensão produto 

 

            Como já discutido, ao delimitar mercado relevante, é importante, além de 

dimensão geográfica, também a definição da dimensão produto. Em outras palavras, é 

fundamental identificar o produto ou grupo de produtos que concorrem entre si, 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002), ou seja, definir quais são os produtos substitutos.  
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         Carlton e Perlff (2000) propõem que a definição do mercado relevante na 

dimensão produto envolva a análise da finalidade, tipo de uso e aplicação do produto; 

julgamento dos agentes participantes do mercado; histórico de compra dos clientes; 

costumes da região, características físicas, comerciais e técnicas dos produtos. 

          Com base na proposta de Carlton e Perlff (2000), o mercado relevante pela 

dimensão produto foi definido pelo presente estudo como sendo do “boi gordo”, pois 

apesar da carne bovina ter produtos substitutos como as carnes de ave e suína, as 

características físicas, comerciais e técnicas da criação e abate do gado são diferentes 

dos demais tipos de animais. 

 

3.3 A NATUREZA DOS DADOS 

 

         O presente trabalho utilizará como base de dados as 172 unidades frigoríficas 

registadas pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), no ano de 2014. Essa amostra foi escolhida em 

razão da obrigatoriedade, segundo a lei nº 1283/50, dos estabelecimentos que façam 

comércio interestadual, e ou internacional serem fiscalizados, e, portanto, registrados, 

no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como o mercado relevante 

pela dimensão geográfica das plantas frigoríficas será delimitado utilizando o método de 

Thiessen, que mostra a área de abrangência das unidades de abate independentes do 

estado e município, o comércio intraestadual e intramunicipal não é relevante.  

Para delimitação do mercado relevante em termos geográficos, o estudo utilizou 

como variável a localização geográfica dos estabelecimentos, ou seja, latitude e 

longitude de cada planta frigorífica. A localização exata foi encontrada com base nos 

endereços cadastrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

no ano de 2014, a partir do site Batchgeo, pertencente ao grupo Google.  

Com base na localização, os pontos de localização foram criados e sobrepostos 

no mapa. Foi utilizado um mapa no Brasil dividido por estado disponível no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sequência, os Polígonos de 

Thiessen foram construídos pelo software ArcGis.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS FRIGORÍFICAS BRASILEIRAS 

 

          Como já apresentado, no ano de 2014 a indústria de abate de gado brasileira era 

composta, segundo o MAPA (2015), por 172 plantas frigoríficas registradas no Sistema 

de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), localizados em quinze estados brasileiros, conforme mapa 1. 

 

Mapa 1 – Localização das plantas frigoríficas por estado brasileiro em 2014 

FONTE: Elaboração da autora a partir do software ArcGis 10.22 (2015). 

 

           Como pode ser observado no mapa 1  o Brasil, apesar de ser composto por 26 

Unidades Federativas e um Distrito Federal, onze estados não possuem nenhuma 

unidade de abate registradas no Sistema de Inspeção Federal (SIF). Nestes estados o 

gado é abatido pelos frigoríficos registrados no sistema de inspeção estadual e/ou 

municipal, e nos abates clandestinos. Neste sentido, segundo a CEPEA (2012) 

aproximadamente 10% do gado brasileiro é abatido de forma clandestina.  

        Porém, o foco do presente estudo são apenas os frigoríficos registrados no SIF, 

como exposto na metodologia, em razão do trabalho não levar em consideração a 

delimitação estadual e/ou municipal, em função da metodologia proposta. 

         Já as plantas frigoríficas registradas no SIF estão distribuídas nas cinco regiões, 

porém, em 15 estados brasileiros. Os estados da região Norte, com exceção do Acre 
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Rondônia, Pará e Tocantins, e da região Nordeste, excluindo Bahia e Maranhão, nos 

demais estados das regiões brasileiras citadas e no Rio de Janeiro, o boi gordo não é 

vendido para frigoríficos com Inspeção Federal. Apesar disto, 22,54% dos abates de 

gado e 34,11% do número de cabeças de gado estavam, em 2014, localizados nas 

regiões Norte de Nordeste.  

        Percebe-se, também, que em estados como Acre, Bahia, Espírito Santo, Maranhão 

e em Santa Catarina são, no máximo dois frigoríficos com inspeção federal que atende a 

oferta de boi gordo. Apesar de não serem estados tradicionais em termos de criação de 

gado, são mercados consumidores do produto final (carne bovina). 

        Os fatos citados confirmam que em alguns estados existem um grande números de 

plantas frigoríficas, e, portanto, são mercados mais competitivos. Principalmente nos 

estados de Mato Grosso com 32 unidades, seguido por Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

com 24 e 23 unidades respectivamente.  

         Esta aglomeração de unidades de abate em alguns estados pode ser explicada em 

razão de que as empresas procuram se localizar perto dos produtores rurais, com 

objetivo de reduzir os custos, e a maioria dos produtores rurais está localizado nos 

estados da região Centro-Oeste, que concentram aproximadamente 34% do gado vivo 

criado no Brasil, e 40,70% das unidades de abate.   

           Neste sentido, Urso (2007) explica que os frigoríficos procuram se estabelecer 

próximos as regiões produtoras em função dos custos de transporte. Em outras palavras, 

quanto mais próximo a empresa de abate estiver dos produtores rurais, menor será o 

custo de transportar o boi vivo das fazendas até o abatedouro.   Pitelli (2008) acrescenta 

que a maior parte das compras do boi vivo são feitas a um raio de 300km dos 

frigoríficos, pois distancias maiores não são economicamente viável.   

         A observação de Pitelli (2008) pode ser confirmada com base nas informações 

disponibilizadas pelas próprias empresas em seus respectivos sites e relatórios, no qual 

afirmam que o transporte do boi gordo até o frigorífico é de responsabilidade da 

empresa, e maioria possui sua própria frota, que tem capacidade de transportar até 45 

animais.  Se a distância for muito grande entre as fazendas e os frigoríficos, além do 

custo logístico ser mais alto, as viagens de longa distância faz com que o animal fique 

estressado, afetando a qualidade da carne.     

 



Atas  Proceedings    |    3357

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21





4.2 DELIMITAÇÃO DO MERCADO RELEVANTE 

4.2.1 Dimensão produto  

 

         Para identificar o exercício do poder de comprador, é fundamental definir qual 

produto ou grupo de produtos são negociados no mercado em análise, e verificar se 

existem substitutos (KUPFER & HANSENCLEVER, 2012). Para esta definição, o 

presente estudo utilizou a método proposto por Carlton e Perloff (2000), no qual os 

autores propõem que a definição do mercado relevante pela dimensão produto envolva a 

análise da finalidade, tipo de uso e aplicação do produto, julgamento dos agentes 

participantes do mercado; histórico de compra dos clientes; costumes da região, 

características físicas, comerciais e técnicas dos produtos.     

        Assim, o mercado relevante pela dimensão produto foi definido como sendo “boi 

gordo”, já que é o produto negociado entre os produtores rurais e frigoríficos, e que não 

possui substitutos no abate, pois o processo de abate do boi é diferente dos demais 

animais, como aves e suínos.  

 

4.2.2 Dimensão geográfica: a partir do conceito de Polígonos de Thiessen 

 

          Com base na localização das plantas frigoríficas, o presente estudo delimitou a 

área geográfica que cada unidade de abate atua e seus concorrentes diretos. Para isto, o 

conceito de Polígonos de Thiessen foi utilizado, já que segundo Park (2012), os 

Polígonos de Thiessen indicam a área de influência de cada conjunto de pontos, 

conforme pode ser observado na figura 3. 

 
Figura 3 – Polígonos de Thiessen dos frigoríficos registrado no SIF no ano de 2014 

FONTE: Elaboração dos autores a partir do software ArcGis 10.22 (2015). 



3358    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   




         É imporante observar que cada um dos polígonos representa a área de abrangência 

da planta frigorífica, e os pontos são  chamados de “ponto gerador”. Com base no 

conceito de polígonos de thiessem,  as unidade frigoríficas são concorrentes de seus 

vizinhos, ou seja, existe concorrência se os polígonos possuírem uma área em comum. 

Como afirma  Pennerstorfer e Weiss (2013), dois locais são concorrentes diretos se 

estes locais forem adjacentes, ou seja, se  tiverem uma área em comum, 

porém, se os vizinhos pertencerem a mesma empresa, não há concorrência naquela 

região.  

        Fazendo uma sobreposição da figura  3 com o mapa do Brasil dividido por estados, 

chega-se ao mapa 2.   

 

Mapa 2 – Polígonos de Thiessen sobreposto no mapa dos estados brasileiros, 2014 

FONTE: Elaboração dos autores a partir do software ArcGis 10.22 (2015). 

 

         Sabe-se que no Brasil existem 172 Polígonos de Thiessen, ou seja, um polígono 

para cada unidade de abate, conforme pode ser observado no mapa 2. Como apenas 

vizinhos são concorrentes, e definindo os pontos geradores as plantas frigoríficas 
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localizadas nas principais praças do boi gordo, o setor brasileiro de abate de bovinos de 

corte é composto por 28 mercados. 

        Dos mercados que compõem o setor de abate brasileiro, dois são monoposista, 

localizados em Rondônia e no norte do estado de Mato Grosso; seis oligopsonista nas 

regiões Norte e Nordeste, e vinte concorrencial. Assim, com o deslocamento da 

fronteira pecuária para o norte do Brasil, percebe-se, claramente, que nesta região são 

poucos os frigoríficos registrados no SIF que atuam. Os frigoríficos que atuam nessas 

regiões são duas das três maiores empresas de abate do Brasil, tanto em número de 

plantas quanto em capacidade de abate. 

          Situação parecida com os mercados oligopsonistas, que estão localizados nas 

regiões Norte e Nordeste, no qual os maiores frigoríficos fazem parte do mesmo 

mercado que frigoríficos menores. Circunstância que pode ser observada no mercado 

oligopsonista localizado na fronteira entre os estados do Mato Grosso e Rondônia. São 

quatro unidades de abate, sendo três da maior empresa concorrendo com uma unidade 

de pequeno porte, em termos de número de plantas frigoríficas.  

         A mesma situação acontece com os mercados oligopsonistas no Pará e Maranhão, 

no qual empresas grandes atuam nas mesmas áreas geográficas de empresas menores. 

Nesta região, tem três mercados oligopsonistas atuam lado a lado, apesar de não serem 

concorrentes, já que as plantas frigoríficas não são vizinhas.  

        Os mercados citados acima estão em volta de um mercado concorrencial composto 

por diferentes empresas menores, se for comparar ao mercado de abate  como um todo. 

Assim, percebe-se que as maiores empresas do ramo estão procurando se localizar perto 

dos pecuaristas e ao redor de empresas menores. 

         Já os mercados concorrenciais estão localizados em regiões tradicionais de abate 

de bovinos, que são os estados das regiões Centro-Oeste e Sul e São Paulo, além do 

estado de Minas Gerais. Porém, no Rio Grande do Sul, 35,77% dos frigoríficos pertence 

a uma única empresa, e principalmente no extremo Sul, no qual apenas uma única 

empresa domina, e detém parte significativa da capacidade de abate.  

       Apesar da maior parte dos mercados de abate bovino no Brasil, 71,43% ainda 

serem concorrenciais, o aumento dos casos de fusões e aquisições que ocorrem no setor 

de abate de bovinos, e, consequentemente, o número de plantas frigoríficas e a 
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capacidade de abate das três maiores empresas no setor, mesmo nestes mercados há 

possibilidade do exercício do poder de comprador.       

         Analisando o número de empresas distintas, percebe-se que o abate de bovinos no 

Brasil está concentrado nas três maiores empresas, sendo que esta concentração não é 

tão presente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, nos quais existe grande número de 

empresas com uma ou duas plantas. P 

        Porém, nas regiões Norte e Nordeste o abate é concentrado nas empresas 

“A”(JBS), “B” (Marfring) e “C” (Minerva), o que indica a tendência do setor de abate 

de bovinos ser concentrado em certos mercados, sendo o primeiro indício para a 

possibilidade do exercício do poder de comprador.  

          Como afirma Noll (2005), o poder de comprador é uma circunstância em que a 

demanda do mercado está suficientemente concentrada ao ponto dos compradores 

poderem exercer poder de compra. Porém, somente a liderança da empresa “A”, não 

confirma o exercício ou, pelo menos, a existência do poder de comprador. Sendo 

necessária uma análise mais aprofundada.  

         Observa-se, também, a ausência de polígonos em parte dos estados da região 

Norte,  Amazonas, Acre e Tocantis na região Norte, e Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, na região Nordeste, além, dos estados do Amapá, Roraima, Alagoas e 

Sergipe. Isso indica que, como já discutido no mapa 1, o abate de bovinos nessas 

regiões é realizado por estabelecimentos com inspeção estadual ou municipal, ou por 

estabelecimentos clandestinos. 

          Em outros mercados, apesar de ser composto por quatro plantas frigoríficas, 

apenas uma única empresa atua, ou seja, é um mercado monopsonista. É o caso da 

unidade de abate localizada em Rio Branco (AC), no qual seus vizinhos são as empresas 

localizadas nas cidades do estado de Rondonia,  Porto Velho, Ariquemes e São Miguel 

do Guaporé.  

       No Brasil, existem mercados compostos por quatro unidades de abate, sendo 50% 

pertencentes ao maior frigorífico do mundo, uma planta é de propriedade de um outro 

grande grupo, e a última é de uma empresa menor. É o caso do abatedouro localizado no 

mercado de Amargosa, Itapetinga e teixara de Freitas na Bahia, e Janaúba em Minas 

Gerais. Este mercado foi definido pelo presente estudo como oligopsonista, em razão de 

metade das unidades de abate ser da mesma empresa.   
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        E em diversos outros mercados os polígonos são menores e estão mais próximos, 

indicando que existe concorrência. É o caso do mercado de Maringá, no qual suas 

vizinhas próximas, Nova Esperança, Cambé e Paiçandu no estado do Paraná, pertencem 

a empresas distintas, portanto, é um mercado concorrencial. Esta situação acontece 

quando se analisar dos polígonos localizados no estado do Rio Grande do Sul, São 

Paulo e na região Centro-Oeste brasileira, no qual os polígonos são bem próximos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Com o novo contexto econômico mundial, as empresas sentiram necessidade de 

criarem novas estratégias para se tornarem competitivas, e reduzirem a concorrência. E 

uma das estratégicas empresariais adotadas foram as fusões e aquisições, que fizeram 

com que reduzisse o número de empresas em alguns mercados, e o tornando mais 

concentrado. Essa concentração afeta a cadeia produtiva como todo, possibilitando o 

exercício do poder de comprador, e reduzindo o bem estar social. 

        Assim, o presente estudo teve como objetivo delimitar a área de atuação das 

unidades brasileiras de abate de bovinos de corte registradas no Sistema de Inspeção 

Federal no ano de 2014, para entender se o mercado  brasileiro de abate de bovinos é 

competitivo ou não. Para atingir ao objetivo, optou-se pelo conceito de Polígonos de 

Thiessen (1911), no qual a premissa básica é que dois locais são concorrentes diretos se 

forem adjacentes e não pertencerem à mesma empresa.  

      Após feito o estudo, percebeu-se que existem no Brasil 172 Polígonos de Thiessen, 

e 28 mercados de atuação nos frigoríficos de bovinos de corte. Destes mercados, dois 

são monopsonistas, ou seja, apenas uma empresa atua, portanto são mercados 

concentrados. Seis mercados são oligopsonistas, tendo 3 empresas atuando, e vinte são 

concorrenciais. 

         Percebeu-se, também, que os mercados os concentrados ou pouco concentrados 

estão localizados basicamente nas regiões Norte e Nordeste. Ou seja, com o 

deslocamento da fronteira pecuária para o norte do Brasil, percebe-se, claramente, que 

nesta região são poucos os frigoríficos registrados no SIF que atuam. Os frigoríficos que 

atuam nessas regiões são duas das três maiores empresas de abate do Brasil, tanto em 

número de plantas quanto em capacidade de abate.  
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       Foi concluído que em alguns locais o mercado de abate brasileiro é competitivo e 

em outros, é concentrado, podendo impactar a dinâmica de toda a cadeia produtiva 

daquelas regiões, incluindo possibilitando o exercício do poder de comprador.  
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PROGRAMAS DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS DO QUADRO SOCIAL DE COOPERATIVA: ESTUDO DE 

CASO 
 

VALUATION PROGRAMS AND STRENGTHENING LINKS OF THE COOPERATIVE 
SOCIAL FRAMEWORK: CASE STUDY 

 
SANTOS, Sandra Aparecida dos Santos1;  

Marciano de Almeida Cunha2 
 

RESUMO: o Relatório da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) apontam 
que aproximadamente 50% da produção de alimento do país advêm da prática 
cooperativista. As cooperativas também são responsáveis pelo comércio nacional e 
internacional dos produtos agropecuários, impactando substancialmente no PIB 
nacional. Por serem as cooperativas empresas sem fins lucrativos, constituídas pela 
associação de pessoas que têm como fonte de renda a atividade agrícola e/ou 
pecuária, ao quadro administrativo é delegada a responsabilidade de gerir 
estrategicamente a rentabilidade dos associados e investir na organização e 
fortalecimento do quadro social (OFQD). Nesse sentido, a OCB salienta a 
necessidade de investimentos em programas que impactem sobre o fortalecimento 
da cultura cooperativista. Dada a realidade, questionou-se: Que ações formativas 
poderiam impactar na OFQD? Qual seria o público-alvo: somente o associado, ou a 
família como um todo? A partir dessa problemática, foram propostos, a uma 
Cooperativa atuante no estado do Paraná, Brasil, três programas de valorização e 
fortalecimento de vínculos do quadro social, um voltado ao público feminino, outro 
aos casais de cooperadores e um terceiro à formação de liderança juvenil. Neste 
artigo, objetiva-se apresentar e divulgar as ações que consolidaram esses 
programas e os impactos dessas no fortalecimento de uma identidade participativa 
do quadro social. O presente trabalho caracteriza-se em Estudo de Caso, o qual 
teve como sujeito de pesquisa 60 associados e a gerente da Universidade 
Corporativa – instituição pela qual os programas foram viabilizados. A partir da 
aplicação de questionário semiestruturado, coletaram-se informações dos 
associados em relação a oito fatores que os motivaram a comercializar produtos e 
serviços com a cooperativa em estudo, no período de 2010 a 2015. Dentre os 
fatores, destacam-se as variáveis: preço; localização; assistência técnica; 
atendimento; campanha de vendas; condições de pagamento; produtos; programas 
de valorização dos associados. A análise estatística dos dados mostrou que as 
ações que caracterizam os programas em estudo impactam significativamente sobre 
o vínculo dos associados com a cooperativa, evidenciando-se maior participação 
nas tomadas de decisões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo. Quadro Social. Valorização do Associado.  
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ABSTRACT: The Brazilian Cooperative Organization Report (OCB) indicates that 
about 50% of food production in the country comes from cooperative practices. 
Cooperatives are also responsible for national and international trade of agricultural 
products, impacting significantly on national GDP. As non-profit companies, 
cooperatives are formed by the association of people whose farming and livestock 
activity is the source of income, the responsability of strategically manage the 
members profability and invest in the organization and strengthening of the social 
framework (OFQD) is delegated to the administrative framework. Thus, OCB points 
the need to invest in programs that impact on the strengthening of cooperative 
culture. Under this reality, we wondered: What training activities could impact on 
OFQD? What would be the target audience: only the member or the family as a 
whole? Starting from this problem, we proposed, in an active Cooperative in the state 
of Paraná, Brazil, three programs of appreciation and strengthening of the social 
framework links, one facing the female audience, other to couples of cooperators and 
a third to youth leadership formation. This article aims to present and disseminate 
actions that consolidate these programs and the impact of these on strengthening of 
a participatory identity of the social framework. It is also characterized as a Case 
Study, which had 60 members and the manager of the Corporate University – 
institution by which the programs were made possible – as research subject. We 
applied a semi-structured questionnaire to collect information from associated people 
in relation to eight factors that motivated them to comercialize products and services 
with the cooperative in study, in the period of 2010 to 2015. Among the factors, the 
variables are: price; location; technical assistance; attendance; selling campaign; 
payment conditions; products; associated appreciation programs. The statistical 
analysis of the data shows that the actions that characterize the programs that we 
are studying impact significantly on the link of the associated people with the 
cooperative, demonstrating greater participation in the decision making. 
 
Keywords: Cooperativism. Social framework. Associated people appreciation. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), no ramo do 

agronegócio, as cooperativas são meios de prestação de serviços aos associados, 

como: recebimento ou comercialização da produção conjunta; armazenamento; 

industrialização; assistência técnica; e formação educacional e social. Em 2015, de 

acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Valor Bruto da 

Produção Agropecuária (VBP), no Brasil, alcançou números históricos (R$ 498,5 

bilhões, incluindo lavoura e pecuária). Para o ano de 2016, estima-se novo recorde, 

de R$ 516,4 bilhões. Esse faturamento, alcançado e estimado, é impulsionado, 

principalmente, por uma forma de organização que congrega pequenos, médios e 

grandes produtores, por meio de associação, e fomenta o desenvolvimento social e 
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econômico dos agricultores, através da geração e distribuição de renda. Essas 

organizações, denominadas de Cooperativas, são “sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados” (BRASIL, 1971, Não paginado). 

Entre os vinte seis estados brasileiros, o cooperativismo paranaense é 

formado por 223 cooperativas registradas na Ocepar, que integram mais de 30% da 

população paranaense, participando efetivamente, por sua força conjuntural, do 

desenvolvimento econômico e social do estado, com o qual estão comprometidas 

por sua própria filosofia de trabalho. Agrupam mais de 1 milhão e 84 mil cooperados, 

geram 2 milhões e 200 mil postos de trabalhos, e faturamento de mais de 50,9 

bilhões de reais (ver Quadro 1). Ademais, reúnem os mais diversos segmentos 

econômicos, no campo e na cidade. 

 

Quadro 1 - Indicadores do Cooperativismo Paranaense 
PARANÁ BRASIL MUNDO 

 223 cooperativas registradas na Ocepar; 
 R$ 50,9 bilhões em faturamento 
 R$ 20,8 bilhões em ativos das cooperativas de 

crédito; 
 2 milhões de beneficiários das cooperativas de 

saúde; 
 R$ 400 milhões pagos em benefícios aos 

funcionários; 
 1 milhão e 84 mil cooperados em 2014; 
 R$ 1,9 bilhão de resultados gerados; 
 R$ 15 milhões de investimentos em saúde; 
 R$ 1,3 bilhões em impostos recolhidos; 
 R$ 60 milhões em investimentos ambientais; 
 R$ 10 milhões em investimentos na 

comunidade; 
 R$ 2,8 bilhões em novos investimentos; 
 US$ 2,4 bilhões em exportações; 
 150.539 participações em treinamentos do 

Sescoop/PR; 
 5.333 eventos realizados em 2014 

 
 
 
 
 
 

 27 unidades estaduais; 
 11,6 milhões de 

cooperados; 
 6.827 cooperativas; 
 339 mil empregos; 
 US$ 6 bilhões em 

exportação. 

 
 
 
 
 

 1 bilhão de cooperados; 
 100 milhões de 

empregos; 
 100 países; 
 US$ 1,6 trilhão 

movimentação 
econômico-financeira 
das 300 maiores 
cooperativas do mundo. 

Fonte: OCEPAR (2015). 

Dada a importância do agronegócio em âmbito econômico e das 

cooperativas agropecuárias no Brasil e, principalmente, no estado paranaense, este 

artigo tem como objetivo apresentar e divulgar as ações que consolidaram o 

desenvolvimento de um conjunto de programas de valorização dos associados e 

familiares (PVAF), para fortalecer a identidade e participação do quadro social de 

uma cooperativa atuante na região Oeste do estado do Paraná, Brasil.  

O quadro social das cooperativas do ramo agropecuário é formado por 
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associados – trabalhadores rurais que atuam em diferentes segmentos (cultivo de 

grãos, bovinocultura de leite e de corte, suinocultura etc.) – e familiares – 

trabalhadores rurais, mas não necessariamente associados a uma empresa do 

segmento. Segundo Deboça e Hocayen-da-Silva (2009, p. 398), o objetivo da 

organização do quadro social é:  

 
- promover o cooperativismo e a cooperativa;  
- promover, de fato, a participação dos cooperantes na vida da 
cooperativa;  
- aproximar a cooperativa do cooperante, para desenvolver trabalhos 
e atividades do seu interesse;  
- defender o espírito comunitário dos cooperantes;  
- formar e preparar lideranças e futuros dirigentes; e  
- criar meios para sistematizar a discussão e o encaminhamento de 
assuntos de interesse da sociedade. 

 

Entretanto, entre os sete desafios do cooperativismo, conforme salientado 

no relatório da OCB (SESCOOP, 2015), um abrange a questão da profissionalização 

para gestar e governar sistemas cooperativos; e outro trata da necessidade de 

fortalecimento da cultura cooperativista. Diante da questão posta, a cooperativa que 

foi lócus do estudo e que será aqui apresentado passou a investir mais 

decisivamente sobre a educação cooperativista, tanto de sócios, familiares, bem 

como de funcionários (doravante colaboradores), visando fortalecer vínculos e 

preparar lideranças para atuarem em empresas/associações do ramo agropecuário; 

para tanto, criou o PVAF. 

Acredita-se que o investimento em atividades educativas, que priorizem um 

trabalho voltado ao desenvolvimento dos vínculos e valorização da cultura 

cooperativista, tem como resultado a aproximação de agentes que congregam de 

um mesmo ideal, fortalecendo, assim, o quadro social. Segundo Kramer e Faria 

(2007), o vínculo é constituído na/pelas relações que o ser humano estabelece no 

contexto de trabalho. Um estudo dos vínculos possibilita analisar a: identificação que 

o sujeito manifesta em relação à cooperativa; o sentimento de pertencimento; a 

cooperação nas atividades; a participação nas decisões; a criação de inimizades; a 

idealização da cooperativa; o reconhecimento e valorização dos indivíduos; o senso 

de solidariedade; a integração entre os membros; o crescimento e desenvolvimento 

pessoal e profissional; e a autonomia. 
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A abordagem desse tema tem como base os dados de uma pesquisa de 

mestrado, coletados e analisados por Santos (2016). Essa pesquisa consistiu na 

entrevista de 60 associados, por meio de questionário semiestruturado, com o 

objetivo de avaliar a relação entre a construção de vínculos organizacionais e os 

PVAF; e, num segundo momento, buscou-se compreender se esse vínculo impactou 

sobre a organização e fortalecimento do quadro social e da cultura cooperativista.  

Frente ao objetivo deste artigo e ao tema proposto, primeiramente, são 

descritas as ações que caracterizam o PVAF. Posteriormente, discorre-se sobre os 

resultados da pesquisa de Santos (2016), acerca da importância do PVAF sobre o 

fortalecimento de uma identidade mais participativa do quadro social da cooperativa.  

  

PROGRAMAS DE VALORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS E FAMILIARES EM UMA 
COOPERATIVA DO OESTE PARANAENSE 
 

Em 2000, a cooperativa A investiu esforços no funcionamento de uma 

Universidade Corporativa, como setor atuante da sua estrutura organizacional.  

Desde então, essa Universidade passou a promover cursos, seminários, palestras e 

outros eventos de capacitação e organização de treinamentos para funcionários, 

associados e comunidade. A respeito do tema, de acordo com matéria publicada na 

Revista FAE Business (2005, p. 50), 

 
[...] antes da implantação da Universidade [...], o treinamento era 
pautado nas disciplinas de vendas, administração e palestras 
técnicas, sem um objetivo a longo prazo. [...] um novo tipo de 
treinamento nasceu da percepção de que a vantagem competitiva 
está na gestão das pessoas, mediante complemento da formação 
profissional e capacitação, inclusive dos produtores rurais. Isso só 
seria possível por meio de um sistema educacional próprio, 
implantado como consequência do Programa de Qualidade Total.  

 

O exposto revela uma tendência organizacional de significativa importância 

para a cultura cooperativista. Trata-se de uma mudança epistêmica no mundo dos 

negócios, sobre a qual o investimento no desenvolvimento humano congrega 

esforços com os investimentos em recursos materiais, financeiros e tecnológicos. De 

acordo com Righi et al. (2012, p. 7), “conhecimento é uma ferramenta poderosa 

desenhada para melhorar o processo de planejamento estratégico de uma 

organização.” 
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Para tanto, a referida Universidade conta com apoio e parceria do Sistema 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac), Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (Senat), Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e das multinacionais 

(Syngenta, Bayer, Basf, FMC, Arysta).     

Em outubro de 2012, a troca de gerência da Universidade implica na 

mudança de objetivos. A partir desse momento, a nova gerente passa a investir na 

criação de um número de projetos e programas que venham de encontro com a 

seguinte missão: formar e desenvolver continuamente os colaboradores, 

cooperados, familiares e comunidades, ou seja, fomentar a educação 

cooperativistas a partir de palestras, cursos, reuniões, eventos, viagens etc. O ponto 

forte dessa missão é o aperfeiçoamento de habilidades e atitudes; capacitando 

pessoas para atividades técnicas, de liderança, harmonia nos relacionamentos 

interpessoais, conhecimentos específicos, motivação e desenvolvimento humano. 

Assim, o foco da Universidade volta-se a uma ação estratégica que prime pelo 

trabalho, melhoramento e identificação das competências para a organização 

cooperativista. 

Para que as ações estratégicas e objetivos propostos se efetivassem, a 

Universidade estabeleceu, a partir de 2012, convênios com as seguintes instituições: 

Universidades (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, União Educacional de 

Cascavel, Universidade Anhanguera, Uninter e instituições de ensino de língua 

estrangeira), visando incentivar e motivar o estudo para colaboradores, associados e 

familiares; dar subsídio nos custos da mensalidade para colaboradores; 

disponibilizar transporte para colaboradores; e custear outras despesas que 

viabilizem a continuidade do estudo para os colaboradores. 

Os projetos criados foram pensados estrategicamente a partir de três eixos 

norteadores: (1) Responsabilidade com o Meio Ambiente; (2) Aperfeiçoamento e 

Capacitação do Quadro Funcional; e (3) Desenvolvimento do Quadro Social. 

No âmbito da Responsabilidade com o Meio Ambiente criou-se seis projetos 

com execução contínua: Escola no Campo; Recuperação de Nascentes; Proteção 

de Rios; Captação e Aproveitamento das Águas Pluviais; Recolhimento de 

Embalagens de Agrotóxicos; Central de Resíduos e Reciclagem. No que diz respeito 
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ao eixo Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro Funcional, o objetivo da 

Universidade da cooperativa A é a formação de mão de obra qualificada para 

atender as tarefas da cooperativa, tanto nos setores administrativos, como 

operacionais, comércio e logística (SANTOS, 2016). E quanto ao eixo temático 

Desenvolvimento do Quadro social, segmento que está relacionado com o tema 

deste trabalho, a Universidade criou três programas (doravante denominados 

PVAF):  

• Programa de Mulheres Cooperativistas: visa resgatar a autoestima 

feminina e a valorização da sua atuação nas atividades do agronegócio, 

visando ao desenvolvimento e exercício do conceito de liderança, com 

ênfase nas questões psíquicas e emocionais. 

• Programa de Casais Cooperativistas: visa construir e fortalecer a 

tomada de decisão familiar, compartilhada entre os cônjuges, a partir de 

um trabalho que evidencie a importância da cooperação dos membros 

que constituem a família, dê conhecimento para manutenção de uma 

harmonia conjugal, contribuindo para a prosperidade no casamento, o 

diálogo, o entendimento entre os pares e consolide a união. 

• Programa de Formação de Jovens Cooperativistas: visa orientar e 

incutir o empreendedorismo rural atrelado à tomada de decisão 

compartilhada entre pais e filhos, fomentando a continuidade do trabalho 

no campo e a forte parceria entre pais e filhos, minimizando os conflitos e 

estimulando a permanência do jovem no campo, em prol do 

desenvolvimento de empresas rurais, com responsabilidade, liderança, 

otimismo. Também tem por objetivo preparar os jovens para atuarem 

como lideranças na cooperativa, no ambiente rural e na sociedade.  

 

Para consolidar o PVAF foi investido entre 2006 a 2015 um valor aproximado 

de R$ 5 milhões em mais de 2 mil ações (cursos, palestras, viagens, eventos) 

(SANTOS, 2016).  Dada as ações, em 2014, Santos (2016) buscou analisar as 

contribuições do PVAF, principalmente, no que tange aos programas do eixo 

Desenvolvimento do Quadro Social. Para tanto, convidou um número de casais de 

associados (marido e mulher) para participar de sua pesquisa. Dado os critérios de 

seleção e aceite dos sujeitos de pesquisa, chegou-se ao número de 30 casais 



3372    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

8 
 

colaboradores. Estes foram organizados em dois grupos: A – 15 casais que 

participaram do Programa de Casais Cooperativistas, e o(a) associado(a) assumiu, 

no período de 2015-2016, alguma atividade em cargos remunerado e/ou voluntário, 

no órgãos sociais da cooperativa; B – 15 casais que virão a integrar o Programa de 

Casais Cooperativistas no ano de 2017 e participaram de alguma ação do PVAF a 

partir de 2010.  

Esse público responde a um questionário, o qual teve como objetivo a coleta 

de dados sociodemográficos (nome, idade e escolaridade), comerciais (tempo de 

sociedade junto à cooperativa, tipo de atividade rural) e de vínculo organizacional 

(identificação com a cooperativa e desenvolvimento pessoal e profissional). Os 

dados gerados por esse instrumento de pesquisa foram organizados e apresentados 

em forma de gráficos, sendo as informações descritas e analisadas com base na 

Teoria do Vínculo Organizacional (CHANLAT, 1996; KRAMER; FARIA, 2007).  

Ainda para análise do desenvolvimento pessoal e profissional do Grupo A, 

foi realizada outra entrevista, indagando-os acerca de: “A partir do momento em que 

você começou a participar dos eventos e cursos ofertados pela Universidade 

Corporativa, houve mudanças na sua relação com a Cooperativa, com os 

Colaboradores e/ou com a família (vontade de participar nas decisões da 

cooperativa, conhecimento sobre o agronegócio, maior frequência nas atividades 

ofertadas pela cooperativa, vontade de fazer parte do conselho fiscal ou que um 

membro da família faça parte, novas amizades com funcionários e outras 

associadas)? Como?”. Os dados foram transcritos e interpretados a partir da Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 2006). O resultado dessa pesquisa foi importante para 

compreender o fortalecimento de vínculos do quadro social a partir do PVAF, 

assunto que é abordado na seção seguinte.  

 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO QUADRO SOCIAL DE UMA 
COOPERATIVA DO OESTE PARANAENSE 

 

É no quadro social e funcional que está o conhecimento implícito e tácito 

existente na organização e este, quando desenvolvido, compartilhado e explorado 

transforma-se em conhecimento de valor agregado. Para Righi et al. (2012, p. 7) 

“Conhecimento é uma ferramenta poderosa desenhada para melhorar o processo de 

planejamento estratégico de uma organização”. E, conhecimento perpassa um 
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processo educacional, o qual a cooperativa em estudo já dispõe de recurso físico, 

administrativo, econômico e humano na figura da Universidade Corporativa. 

Salienta-se que a educação corporativa, não apenas precisa ter foco nas 

pessoas que compõem o quadro funcional. No caso das cooperativas, considera-se 

também importante o investimento no agricultor rural (associados e familiares) e 

comunidade. Ademais, acredita-se que ao melhorar a relação entre os gestores da 

propriedade rural, o que incluir pensar a relação conjugal, pois a forma de pensar 

destes reflete sobre seus filhos, herdeiros da propriedade rural, está se contribuindo 

para o fortalecimento de vínculos organizacionais, portanto, cooperativistas. Dada 

essa compreensão, discorre-se a seguir sobre os resultados da pesquisa acerca da 

variável que possibilitam um olhar para os vínculos organizacionais. 

Os dados descritos e interpretados a seguir tratam especificamente da 

percepção de homens e mulheres, casais cooperados, que integraram a pesquisa e 

que possibilitou uma análise do vínculo organizacional, no que referem-se às 

questões apontadas por Kramer e Faria (2007): identificação com a organização, 

quanto ao aspecto da motivação; e incentivo ao crescimento e desenvolvimento 

pessoal/profissional (investimento em educação coorporativa).  

Para tanto, primeiramente, buscou-se identificar quais fatores levaram 

homens e mulheres, casais cooperados, a identificarem-se com a Cooperativa. Para 

tanto, a partir do questionário apresentou-se aos respondentes oito alternativas: 

preço; localização; assistência técnica; atendimento de venda; campanha de venda; 

condições de pagamento; disponibilidade de produtos/insumos; investimento na 

formação do cooperado e familiares. Vale observar que o objeto de estudo foi a 

percepção dos respondentes do Grupo A e B no que refere-se ao fortalecimento de 

vínculos no cooperativismo agroindustrial, a partir das atividades desenvolvidas pela 

Universidade Corporativa, no período de 2010 a 2015.  
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Gráfico 1 - Fatores que motivam a identificação do cooperado com a Cooperativa 

 
 

Os dados mostram que o investimento na formação do cooperado e seus 

familiares é um dos principais fatores de identificação dos respondentes que 

constituem o Grupo A com a Cooperativa (média=14,5, CV 5%). Na sequência 

evidencia-se uma curva decrescente no que refere-se à assistência técnica 

(média=12, CV 12%), ao atendimento (média=11, CV 13%), às condições de 

pagamento e à localização (média=10,5, CV 7%), à campanha de venda (média=9, 

CV 0%) e à disponibilidade de produtos (média=8,5, CV 8%). 

Quanto ao Grupo B, observa-se que a identificação com a Cooperativa está 

nos fatores: preço (média=11, CV 13%), condições de pagamento (média=6, CV 

24%) e disponibilidade dos produtos (média=5,5, CV 13%), sendo desconsiderado 

para análise a variável investimento na formação do cooperado e seus familiares, 

devido a um coeficiente de variação superior a 25%.  

Para complementar o estudo dos fatores que levam homens e mulheres, 

casais de cooperados, a identificarem-se com a Cooperativa, foi indagado aos 

respondentes sobre quais os motivos que estimulam a família a ser sócia da 

Cooperativa. Nessa questão foram propostas cinco alternativas: as diretrizes e 

estratégias de trabalho da diretoria; os investimentos econômicos na cooperativa; os 

investimentos em educação e formação promovidos pela cooperativa (Programas 

voltados às mulheres, aos casais e aos jovens cooperados); os meios de 

comunicação utilizados pela cooperativa (jornal, reunião etc.), para informar sobre as 

principais atividades e iniciativas da cooperativa; os investimentos em projetos 

ambientais (Projeto Escola no Campo, Projeto Água Viva, Projeto de Proteção de 



Atas  Proceedings    |    3375

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21

11 
 

Mata Ciliar, Projeto de Recolhimento de Embalagem de Agrotóxico). Tendo como 

foco o objeto de pesquisa, para uma interpretação os dados dessa questão foram 

organizados e apresentados no Gráfico 2.  

 
Gráfico 2 - Motivos que estimulam a família a ser sócia da Cooperativa 

 

 

Os dados mostram que para o grupo A o aspecto que apresentou menor 

percentual de variação e maior média de resposta foi o investimento em educação e 

formação promovidos pela cooperativa. Na sequência, também verificou-se que as 

alternativas investimento em programas ambientais, investimentos econômicos na 

cooperativa e diretrizes e estratégias de trabalho da diretoria são fatores que levam 

homens e mulheres, casais cooperados do grupo A, a identificarem-se com a 

Cooperativa. Quanto ao grupo B, o investimento em educação também é um fator de 

identificação, apesar de ser observada uma variação alta (24%) entre homens e 

mulheres que compõem o referido grupo. Na sequência, os fatores que levam o 

grupo B a identificar-se com a Cooperativa são os investimentos em programas 

ambientais, com alta variação (25%), as diretrizes e estratégias de trabalho da 

diretoria, também com alta variação (20%), e meios de comunicação utilizados pela 

cooperativa para informar sobre as principais atividades da cooperativa, que 

apresentou uma homogeneidade na resposta entre homens e mulheres do grupo B.  

A leitura dos Gráficos 1 e 2 destaca a alternativa: investimento na formação 

do cooperado e seus familiares (confraternizações, viagens, cursos e palestras); e 

investimento em educação e formação promovidos pela cooperativa (Projetos para 

mulheres, casais e jovens) – ambas com baixo coeficiente de variação, 5% e, 

respectivamente, 13%.  
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Recorda-se que o grupo A é composto por homens e mulheres, casais de 

cooperados, que participaram dos programas de formação na Universidade 

Corporativa. Ademais, salienta-se que apesar de haver uma mudança lexical que 

caracteriza as alternativas, ambas remetem às atividades desenvolvidas na 

Universidade Corporativa e visaram produzir dados para analisar o impacto destas 

na organização do quadro social e fortalecimento de vínculos entre cooperados e 

cooperativa.  

Já as respostas de homens e mulheres, cooperados que compõem o grupo 

B, mostram uma variação entre os fatores que evidenciam um vínculo organizacional 

retratados no Gráfico 1, quando comparado ao 2. Primeiramente, esse grupo elenca 

o fator preço como motivo que levam agricultores a negociar com a Cooperativa, 

portanto, identificando-se comercialmente no âmbito da negociação. Num segundo 

momento, evidencia-se uma mudança de opinião quando se altera a expressão 

negociar para associar-se. Então, os fatores investimento em educação e formação 

promovidos pela cooperativa e investimento em programas ambientais são motivos 

que levam agricultores a associarem-se com a Cooperativa, portanto, identificarem-

se comercialmente com a organização, no que tange à sociedade – recorda-se que 

as respostas destas questões tiveram um coeficiente de variação de 24% e 25%, 

respectivamente. Observa-se que o grupo B é composto por homens e mulheres, 

casais de cooperados, que participam esporadicamente nas atividades de formação 

na Universidade Corporativa, não estando integrados ao Programa de Casais 

Cooperativistas.  

Dada a análise da variável identificação com a organização, descreve-se e 

analisa-se a variável: crescimento e desenvolvimento pessoal/profissional. Para 

tanto, apresenta-se excertos das entrevistas de quatro respondentes (homens e 

mulheres) que representam os casais do Grupo A (casal GA4, GA8, GA9, GA10). 

Como indicadores de análise, vale salientar que foram identificadas nas transcrições 

das entrevistas as seguintes categorias empíricas: participação nos programas da 

Universidade Corporativa/Cooperativa, orgulho de pertencer, sentir-se membro, 

sentir-se responsável, tempo de organização, reação a críticas 

No que se refere à variável crescimento/desenvolvimento 

pessoal/profissional como fator para construção de vínculos organizacionais, 

analisou-se, nos excetos das entrevistas de uma amostra do Grupo A, a participação 
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nas atividades educacionais efetivadas na Universidade Corporativa e as 

percepções que possam contribuir para analisar o fortalecimento de vínculos com a 

organização em estudo. Os excertos das entrevistas da amostra do Grupo A 

possibilitam provar a participação destes nas atividades educativas efetivadas na 

Universidade Corporativa, principalmente, quanto à participação no Programa de 

Mulheres e de Casais Cooperativistas. Para exemplificar, citam-se alguns trechos 

das entrevistas: “fosse convidada, eu aceitava” G4; “começamos a fazer as viagens 

com palestras para os casais”, GA9. 

Segundo alguns entrevistos, os primeiros contatos com as atividades 

educativas na Universidade Corporativa geraram sentimentos que revelam 

desconforto de estar num coletivo, a princípio, desconhecido, apesar de serem 

sócios da Cooperativa. Esses sentimentos são caracterizados como: ansiedade, 

vergonha, preocupação, entre outros. Tais sentimentos revelam que o evento 

vivenciado tirou a pessoa da sua zona de conforto. Nesse caso, observa Righi et al. 

(2012) que a situação pode exigir mudança de valores já internalizados.  

Então, pode-se dizer que as atividades são um “gatilho” psíquico importante 

para estimular essa mudança. No caso, percebe-se pelas falas que se trata de um 

processo positivo, pois conforme dados gerados por meio das entrevistas, a grande 

maioria relata uma adesão e compromisso nas práticas cooperativistas, superando a 

ação de depositar produtos na cooperativa e comprar produto/insumos. 

Essa participação produz, segundo relatos da amostra um 

crescimento/desenvolvimento. Para os respondentes esse crescimento/ 

desenvolvimento está no âmbito comportamental, pois passam de um padrão de 

baixa auto-estima e relação de dependência para um padrão de melhora na auto-

estima e autonomia nas decisões. Diante dos dados, conforme relato dos 

entrevistados que compõe a amostra, o fator de mudança foi a participação nas 

atividades educativas na Universidade Corporativa. Segundo Hermeto e Martins 

(2012, p. 220), 

 
Para uma mudança de comportamento acontecer, deve-se levar em 
consideração todos os detalhes, tanto do indivíduo quanto do 
ambiente. Conforme a mudança ocorre, as qualidades e valores 
centrais vão se revelando. Portanto, o próprio processo de mudança 
fornece informações importantes sobre o sistema. Só 
compreendemos um sistema quando tentamos transformá-lo.  
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O exposto pelos autores revela que o sistema anterior manifesta um coletivo 

de associados não integrados aos valores e à identidade do cooperativismo. Dado o 

“gatilho” motivador de mudanças, observa-se outro perfil de associados, agora 

pertencentes a uma cultura cooperativista. Segundo Righi et al. (2012), faz-se 

necessário um compromisso com a doutrina cooperativista e compreensão da 

ideologia de uma cooperativa (cultura organizacional). “A identificação das pessoas 

com a organização em que atuam é essencial para o desenvolvimento de ambas, 

independentemente de sua natureza” (RIGHI et al., 2012, p. 8). Assim, observa-se 

um potencial instrumento de mudança comportamental e cultural nas atividades 

educacionais desenvolvidas na Universidade Corporativa.  

Quanto ao sentimento de pertença, buscaram-se excetos que 

caracterizassem um marco temporal e provassem a participação da amostra nas 

atividades realizadas na Universidade Corporativa, no período em estudo. Na 

sequência, coletaram-se dados para análise do vínculo a partir do sentir-se membro 

da cooperativa. Então, observa-se que a participação nas atividades provoca uma 

mudança de comportamento, que reflete sobre o sentir-se membro. De acordo com o 

grupo amostral, antes “não me sentia digna ou capaz para representar” (GA4); “a 

partir desse primeiro curso as coisas começaram a clarear, comecei a me interessar” 

(GA9); “hoje eu penso bem diferente, eu participo, eu quero saber dos negócios” 

(GA10); “todo esse treinamento desses anos, nós estamos colhendo os frutos” (GA8). 

Além da participação, o sentimento de pertença mostra o envolvimento do 

indivíduo nas tomadas de decisão, ou seja, revela o quanto ele se sente responsável 

por dadas questões. Nesse sentido, a partir da participação do grupo amostral nas 

atividades efetivadas na Universidade Corporativa percebe-se uma mudança no 

senso de responsabilidade do associado. Tal constatação ocorre por meio das 

percepções manifestadas nas entrevistas e evidenciadas pelos excetos: “Eu nunca 

participei dos negócios da família porque eu achava que era ele que tinha que fazer 

essa parte. Mas depois de tudo essas participações que eu fiz eu vi que não” (GA4); 

“Quando o marido não pode, o associado, vai a esposa fazer o negócio” (GA8); 

“Antigamente, eu vivia mais para a minha casa, para os meus afazeres domésticos” 

(GA10); “Depois que eu entrei no [órgão social] e você fez esse trabalho todo a 

gente viuuma grande mudança e essa mudança pra melhor. A gente percebeu que 

existe uma ligação entre a gente como sócio e as esposas” (GA8).   
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O aumento na participação nas decisões de questões voltadas aos negócios 

e à cooperativa revela um orgulho de pertencer ao coletivo cooperativista. Portanto, 

se há participação, se há um sentir-se membro e assumem-se responsabilidades no 

contexto em questão, consequentemente, verifica-se nos excetos frases que 

caracterizam um orgulho de pertencer ao quadro social da cooperativa. Isso é 

constatado nos seguintes trechos: “Hoje eu gosto de estar por dentro de todas as 

decisões” (GA4); “eu vejo uma coisa muito boa, porque a própria cooperativa 

cresceu com isso” (GA8); “eu mesma nunca ia lá, eu tenho prazer em ir” (GA9); “eu 

fico feliz por saber que minhas filhas podem participar [...] minha vida mudou muito” 

(GA10). 

Nas palavras de Hermeto e Martins (2012, p. 220), “quanto entende que seu 

destino depende do destino do grupo inteiro, o sujeito sente vontade de assumir uma 

parte da responsabilidade pelo bem estar geral”. Contudo, esse entendimento é fruto 

de um processo de crescimento/desenvolvimento efetivado a partir de um projeto de 

educação, formação e informação gerido na Universidade Corporativa, por meio das 

atividades educacionais que têm o ser humano como base para o seu 

desenvolvimento. Assim, observa-se o exercício do quinto princípio do 

cooperativismo e seus efeitos (GAWLAK; RATZKE, 2001).    

 

CONSIDERAÇÕES 
 

A base do cooperativismo não está no lucro e seus derivados, mas nas 

relações entre pessoas (associados, funcionários, gestores, comunidade). Contudo, 

não se pode ignorar que a estrutura cooperativista está centrada num sistema 

produtivo, apesar de ter como foco os agricultores, sócios da cooperativa, o que 

evidencia a necessidade de uma postura estratégica e competitiva para se 

manter/manterem no mercado. Então, Zulversztajn (1994) recorda que além de 

cliente da cooperativa, o cooperado também é sócio da organização. Nessa 

perspectiva, a formação do cooperado tem por objetivo valorizar e fortalecer a 

cultura cooperativista, bem como formar gestores para esse segmento empresarial.  

Zylbersztajn (1994) salienta que indiferente do associado ocupar cargo de 

gestor em um órgão social que caracteriza a cooperativa, o fato deste ser sócio já 

lhe agrega o dever de decisão, fazendo recordar o primeiro princípio do 
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cooperativismo (um homem, um voto). Dada essa realidade, reside um dos fatores 

que reflete a importância dos associados compreenderem como funciona a cultura 

cooperativista no que se refere à administração/gestão do agronegócio. Porque, 

quando o cooperado não exerce o seu direito de decisão, delega a outrem o poder 

para efetivar essa ação, podendo os resultados impactar sobre o empreendimento 

agrícola do primeiro e de todo um coletivo configurado na estrutura representacional 

da cooperativa.    

Ainda, dada a realidade dos dados, a formação do cooperado impacta sobre 

o grau de proximidade nas relações entre sócio e cooperativa. De acordo com 

Pagès (1993) a ligação entre indivíduos e a organização é importante, pois a 

segurança afetiva, principalmente, fundamentada no envolvimento familiar, contribui 

para consolidar laços entre os indivíduos e a organização. 
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Resumo 

A promoção do desenvolvimento rural e preservação cultural através da certificação e 
reputação de produtos tem sido uma estratégia relativamente nova no Brasil. Certos 
produtos agrícolas possuem especificidades de sabor, forma e qualidades organolépticas 
ligadas ao saber fazer, cultura e ambiente. Isso gera uma cadeia de valores e tem 
potencial para um enfoque de desenvolvimento, preservando os fatores que lhe dão 
origem. O emblemático queijo serrano foi desenvolvido nos últimos 200 anos na área 
entre municípios de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Área de 
campo, a região vem mudando sua paisagem para extensas áreas com florestas de 
árvores exóticas , o que diminui a área de pastagem e produção de leite. Quando não há 
certeza da qualidade ocorre uma desvalorização do produto. Isto gera crise, queda de 
renda e problemas aos produtores. Visando melhorar a competitividade do queijo 
serrano, em 2006 foram elaborados 2 projetos para promover o desenvolvimento 
territorial via IG. Com a estratégia visando diminuir as desconformidades 
informacionais governos de SC e RS assinaram acordo para atuar juntos. A empresas de 
pesquisa e extensão dos respectivos estados (EPAGRI/CIRAM SC e Emater/RS) 
elaboraram os mapas de abrangência, sua caracterização ambiental e o dossiê para o 
reconhecimento do governo federal. Esta nova fase parte da premissa de diminuir 
assimetrias existentes entre consumidor e produtor e governos de estados diferentes. O 
dossiê permitiu ao governo financiar projetos de melhoria do sistema. Um dos 
resultados obtidos é a construção ou melhoria de 40 queijarias em SC e mais 10 no RS , 
visando adequar o produto as exigências do mercado como apresentação, uniformidade 
e sanidade. Com isto se esta iniciando o círculo virtuoso do crescimento garantindo a 
presença dos principais fatores de sucesso do sistema de IG e desenvolvimento local 
através da IG. 
 

Palavras Chaves: Queijo, Indicação Geográfica, Governança,  pesquisa., delimitação 

IG 

 
Introdução 

Existem diversas formas de diferenciação dos produtos agrícolas, mas uma parcela dela 

esta associada a origem dos produtos. Normalmente eles estão associados ao savoir 
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faire, recursos naturais, onde se incluem os recursos genéticos e ambientais. Este fato 

gera um fator de reconhecimento por parte dos consumidores e sua reputação . 

A diferenciação da qualidade os produtos agrícolas e alimentares pode ser vista como 

uma oportunidade para os agricultores e produtores rurais agregar valor ao produto e 

encontrar mercados que demandem e valorizam estes atributos. No Brasil possui 

vários alimentos tradicionais e isto representa uma possibilidade de somar valor ao 

produto, preservando o território e seu patrimônio cultural e ambiental. O Brasil 

devido as características de extensão, população e diversidade ecológica ambiental 

possui uma ampla gama de produtos regionais únicos. Sua ocupação territorial, onde 

ocorre uma mistura de povos indígenas, europeus e africanos permitiu o surgimento e 

criação de alimentos das mais diversas variedades. Muitos com características 

vinculadas a sua população e ambiente geográfico e seu modo de fazer (Câmara 
Cascudo, 2004).  

Exemplo disso, é o emblemático queijo serrano que é produzido no território 

compreendido entre municípios sul de Santa Catarina (SC) e norte/nordeste do Rio 

Grande do Sul (RS) onde foi desenvolvido há mais de 200 anos. Produto típico desta 

região, ligado a cultura popular, historia e ao ambiente encontra-se ameaçado por 

diversos fatores. Uma ameaça sobre o sistema de produção de queijo é a mudança da 

paisagem territorial, passando de pastos para produção de leite para o plantio de 

espécies exóticas como Pinus ellliotis. Isto exerce pressão sobre os produtores para 

reduzirem a área de pasto e plantarem arvores para indústria papeleira de madeira. 

Certos produtos agrícolas possuem especificidades de sabor, forma e qualidades 

organolépticas ligadas ao saber fazer, cultura e ambiente. Isso gera uma cadeia de 

valores e tem potencial para um enfoque de desenvolvimento, preservando os fatores 

que lhe dão origem (Vitrolles, 2008.) O debate não é algo novo no pais. Entretanto a 

estratégia de utilizar a IG como ferramenta de desenvolvimento territorial pelas 

autoridades, como politica oficial, é relativamente nova no Brasil. No início dos anos 

2000 o governo federal junto com SEBRAE ( Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) e a Câmara de Arranjos Produtivos dos Estados. ( Brasil, 2016). 

Em 2005, o Ministério da Agricultura (MAPA) financiou 2 projetos na área de 

produção do queijo serrano para junto com produtores e técnicos iniciarem estudos de 

uma IG. Cabe ressaltar que neste processo uma das etapas que exigem habilidade e 
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técnica é a delimitação da área de abrangência de existência de um produto que pode ser 

dito de terroir. Onde se somam savoir-faire dos produtores, história e características 

ambientais. 

 

O Queijo e a Serra 

 

O Planalto Catarinense e a Serra Gaúcha1 são consideradas a região mais alta e fria do 

sul do Brasil. No caso de SC essa região possui o maior rebanho bovino de corte do 

estado e tem na pecuária uma expressiva fonte de renda. Ela é praticada da forma 

tradicional, isto é, sistema de produção extensivo à base de campo nativo. A raça de 

gado é mestiça principalmente oriunda das raças criadas na colonização e é denominado 

de Crioulo. É neste contexto que se insere a produção do queijo artesanal serrano, 

produto típico dos campos de altitude dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul (Cruz et al., 2008).  

Fabricado desde a época quando a região era passagem para os tropeiros que vinham do 

sul do pais conduzido boiadas para revender nas grandes cidades do país, mais no 

sudeste. Com uma tecnologia repassada de geração a geração há aproximadamente 

duzentos anos, o queijo serrano é um produto de importância econômica e social na 

região (Córdova et al., 2009; Krone &Menasche, 2010). A sua produção e 

comercialização é feita em todos os municípios da região. A maioria dos pequenos 

produtores familiares  tem na fabricação do queijo a principal fonte de renda, a qual 

assegura a manutenção da família (Ide & Benedet, 2001; Córdova et al., 2009). O 

queijo artesanal serrano é fabricado com leite não pasteurizado. O rebanho é constituído 

de diversas raças bovinas, bem como seus cruzamentos. Há animais mais especializados 

para produção de leite até raças de corte e mista) que são basicamente alimentados à 

base de pastagens naturais. O queijo é feito logo após a ordenha com a adição do coalho 

e acidificação de forma artesanal, separado do soro e maturado durante tempo variável. 

A produção ocorre na propriedade em uma sala geralmente anexa ao galpão ou a casa, 

utilizando mão de obra familiar (Córdova et al., 2011). É um produto marcado pela 

heterogeneidade dos processos de produção, pois não há padrão de técnicas de 

fabricação entre as propriedades produtoras, resultando na grande diversidade de 
                                                        
1 Gaúcho é o gentílico de pessoas ou algo que tem origem no estado do Rio Grande do Sul, Brasil 
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composição, formato e peso dos queijos. A principal característica do queijo artesanal 

serrano é ser fabricado a partir do leite cru, sem passar por nenhum processo térmico 

que elimine os microrganismos patogênicos, os quais podem estar presentes no leite, ou 

contaminar o produto durante a sua fabricação. Assim, falhas no controle de boas 

práticas de fabricação podem resultar em um produto de má qualidade, constituindo um 

risco para saúde do consumidor (Zaffari e tal. 2007), (Ide & Benedet, 2001) - A sua 

comercialização acontece o ano inteiro, embora, ainda seja de forma ilegal  Além do 

que região do planalto serrano catarinense e gaúcho, é uma região economicamente com 

exclusão social e baixo desenvolvimento econômico. O setor produtivo de queijo 

serrano se destaca por diversas características muitos sensíveis por sua sustentabilidade, 

pelas suas condições de fabricação com leite cru com alto risco de contaminação. E por 

ser um produto de pequenos produtores processados e comercializados informalmente e 

de suma importância do ponto visto econômico por essas famílias, por ser processado 

numa região fortemente fiscalizada pelos controle sanitário devido a fato de ser o estado 

declarado pela Organizacao Mundial de Saude Animal (OIE) livre de febre aftosa. 

Assim, o desenvolvimento desse setor é submetido a forte risco (Córdova et al., 2011; 

(Borchardt, 2003; SEBRAE.- SC, 2010 

 

Indicação Geográfica, Delimitação Geográfica e o Círculo Virtuoso da Qualidade 

 

Com base como a informação é acessada e entendida/ transferida para os 

consumidores os economistas classificam os Bens de Consumo de 3 maneiras básicas: 

Bens de Pesquisa, os consumidores podem verificar a qualidade antes de adquirir, 

Bens Experimentados, os consumidores podem verificar a qualidade após a compra e 

uso. Já os Bens Credenciados, os compradores nao podem verificar a qualidade antes 

ou depois do uso. Neste caso o usuários farão sua escolha em base nas informações 

supridas pelo fornecedor (Folkeson, 2005). Os escândalos recentes, denuncias e 

problemas vinculados pelos alimentos como a Vaca Louca e outras epizootias, 

contaminação química de comida, emissão de organismos geneticamente modificados, 

expansão das áreas protegidas e restrições para os agricultores e a poluição água tem 

estimulado os consumidores procurar alimentos sem desconformidades 

informacionais, mesmo para os bens credenciados ou experimentados, mais 
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tradicionais da alimentação como os alimentos de uma IG (Rangnekar, 2004; Bailoni, 

2012).  

No contexto brasileiro, Indicação Geográfica é uma modalidade de Propriedade 

Industrial segundo Lei Brasileira n.9279/96, pode ter duas formas: Indicação de 

Procedência (IP) ou Denominação de Origem (DO). A Indicação de Procedência, é 

caracterizada por ser o nome geográfico conhecido pela produção, extração ou 

fabricação de determinado produto, ou pela prestação de dado serviço, de forma a 

possibilitar a agregação de valor quando indicada a sua origem, independente de outras 

características. A Denominação de Origem cuida do nome geográfico que designe 

produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. Cerdan et al. 

(2010) definem IG “como sendo um nome geográfico que distingue um produto ou 

serviço de seus semelhantes ou afins, por que este apresenta características 

diferenciadas que podem ser atribuídos à sua origem geográfica configurando nestes o 

reflexo de fatores naturais e humanos”. O trabalho com IG e a proteção do patrimônio 

cultural, paisagístico e know-how popular, foram mais intensificados após o Ministério 

da Agricultura criar setor para gerenciar o processo e financiar projetos, Embrapa ter 

atuado na IG do Vale dos Vinhedos e do convênio com o instituto francês CIRAD e 

órgãos estaduais como a EPAGRI e universidades brasileiras na década dos anos 2000. 

al. Cabe salientar que a noção de Indicação Geográficas aumenta gradativamente, à 

medida que produtores e consumidores foram percebendo que as qualidades e 

características especificas de alguns produtos possuem estreitas relações com seus 

locais de origem (Calliari et al, 2007; Cerdan, 2013). Segundo dados ate o primeiro 

semestre de 2016, O Brasil possuía registrado 39 produtos brasileiros Indicações 

Geográficas onde 32 eram de produtos originários na agropecuária (INPI, 2016). O 

círculo virtuoso da qualidade é um processo de criação de valor e preservação. 

avaliação econômica deriva do reconhecimento do produto por parte dos consumidores 

nos mercados relevantes. Esta situação, pode ser reforçado pelo reconhecimento oficial 

e proteção legal da IG. A sustentabilidade deste sistema de produção e promoção do 

produto original vai depender da lei ou gestão coletiva, da compensação pelo mercado e 

a reprodução perene de recursos locais. A capacidade de ativar um círculo virtuoso de 

qualidade relacionada com a origem depende de três pré-requisitos: 
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O produto: deve apresentar características únicas relacionadas com a sua origem, que 

lhe dão a sua qualidade e reputação específica no mercado, e que correspondem às 

exigências dos consumidores. Qualidade é o conjunto de propriedades e características 

de um produto, processo ou serviço que dar-lhe a sua capacidade de satisfazer 

necessidades explícitas ou implícitas. Segundo Van Rijswijk & Frewer (2008) a 

qualidade e segurança dos produtos são conceitos muito próximos e conectados. Em 

parte porque eles são classificados como Bens Credenciais (que não pode ser verificado 

pelo consumidor). As variações culturais e de percepção da pessoas, de modo geral não 

facilitam o entendimento do que é boa qualidade ou que seja seguro para comer. Além 

do mais, qualidade e segurança inclui elementos intrínsecos e extrínsecos como 

aparência, gosto, origem e marca. Quando não há certeza da qualidade ocorre uma 

desvalorização do produto (Gibbon & Ponte , 2005). As Indicações Geográficas, assim 

como as marcas comerciais conhecidas, exercem esta função de diminuir assimetrias 

informacionais  e melhora a disposição para pagar preços diferenciados (Stigler,1961). 

O território: as características específicas são o resultado da especificidades ambientais, 

características e tipicidade do produto auferidas por esse ambiente. 

Atores locais: produtores, que herdaram as tradições e know-how, junto com outros 

stakeholders, estão conscientes de sua herança. Estes estão motivados a desenvolver 

uma abordagem coletiva para preservação e valorização do produto. A maioria dos 

membros da comunidade consideram o produto como parte de sua cultura como um dos 

pontos centrais da comunidade (Vandecandelaere et al.,2009; Oyarzun & et al.2013). 

Após do convenio com o MAPA, desde 2009, a Epagri em conjunto com a Associação 

Rio-Grandense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater - RS), mantêm uma 

equipe de extensionistas e pesquisadores atuando no Projeto Queijo Artesanal Serrano, 

que abrange os 18 municípios Planalto Serrano e mais 11 munícipios nos Campos de 

Cima da Serra do no Rio Grande do Sul (Cordova et al.; 2014). Com a estratégia 

visando diminuir os entraves burocráticos, os governos de SC e RS formalizaram sua 

atuação e assinaram acordo para atuar juntos em 2015. A empresas de pesquisa e 

extensão dos respectivos estados (Epagri-SC e Emater/RS) elaboraram os mapas de 

abrangência, sua caracterização ambiental para municiar o dossiê para o 

reconhecimento do governo federal. Esta nova fase parte da premissa de diminuir 

disparidades existente entre consumidor e produtor e governos de estados diferentes. 
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Figura 1 Área de Produção do Queijo Serrano em Santa Catarina e Rio Grande do Sul Adaptado de: 
APROCAMPOS (RS) & Associação de Produtores Rurais de Capão Alto (SC).  
 
A Figura 1 mostra a área de produção do Queijo Serrano (entre as coordenadas 

geográficas 27º 15’ 54,59”S e 29º 33’ 39,97”S e as longitudes 49º15’37,46”W e 

51º30’10,11”W). Possui mais de 70% de sua área territorial acima de 900 metros 

altitude e algumas regiões que chegam atingir 1800 metros acima do nível do mar. A 

temperatura média anual varia de 13 a 16o C (Cruz et al., 2008; Córdova et al., 2011). 
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A área é de 37000 km² e sua população é mais de 400 mil habitantes. O relevo é suave 

profundamente recortado por alguns rios e formada por uma planície elevada de solo 

basáltico de inclinação oeste. 

A vegetação é predominantemente de campo, havendo presença esparsa de bosques de 

araucárias (Ufsm, 2016).No Rio Grande do Sul existem segundo dados da Emater – RS 

(2008) aproximadamente 3500 produtores ou famílias, centrando-se em pequenas 

propriedades tradicionais operados por membros da família. O rebanho médio é de 91 

animais, criados em alguns casos em160 ha e produzindo 2,4 toneladas de queijo por 

ano proporcionando uma renda para toda a família. O queijo é a principal fonte de 

receitas para 1500 produtores, representando 40% do seu rendimento. ( Ries et al. 

2012). Em Santa Catarina existe 2000 produtores, para os quais o queijo é uma 

importante fonte de renda. 

Dificuldades da Delimitação Geográfica 

Definir a área de existência da IG com os aspectos da caracterização ambiental como 

solo, clima e o elo com as qualidades organolépticas ou de tipicidade são importantes pa 
É preciso argumentar e explicar o porque da delimitação. Esses critérios são os fatores 

naturais, os saberes locais, importância econômica atual e histórica, das condições de 

produção e dos objetivos dos atores locais (Cerdan et al, 2010). Outros critérios além da 

caracterização ambiental são necessários. Entretanto; as legislações diferem conforme o 

pais. Há algumas IG de outros países que estabeleceram delimitações usando critérios 

políticos e econômicos. O Brasil, através do INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial) requer a comprovação da notoriedade nos processos de concessão de IG. 

Esta comprovação pode abordar aspectos histórico do desenvolvimento do produto, 

documentos, publicações, entrevistas, dados, entre outros (Inpi, 2000; Sebrae, 2011; 

Vandecandelaere et al, 2009). Identificar limites geográficos do território é uma questão 

crucial. Em alguns casos, é relativamente fácil de estabelecer os limites. Isto é quando o 

produto está fortemente ligada a um ecossistema específico. Ou quando o 

processamento de know-how é observado apenas em uma área claramente delimitada 

em relação às tradições culturais ou étnicas. Mas pode ser difícil quando a produção do 

savoir faire se espalhou por uma região ampla do país ou mesmo tem sido exportado 

para outro país. É um ponto importante é identificar, caracterizar e delimitar a área de 

abrangência para evitar demandas legais e descaracterização do produto. Isto ajuda a 
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dirimir assimetrias informacionais e colaborar no processo de competitividade dos 

agricultores, assegurando informações corretas ao consumidor. As consequências 

também são de importância capital para os vendedores e produtores. Estes que serão 

autorizadas a utilizar a denominação protegida, comerciantes e agricultores, somente se 

os produtores estiverem localizados dentro dos limites geográficos. Esta questão é um 

tema importante durante o processo de registro. Outra questão é a questão da 

localização das etapas  diferentes de produção, processamento, armazenamento e 

distribuição do produto (Reviron, et al 2009).  

Também pode ocorrer  pressão de partes interessadas, sejam públicas ou privadas para 

uma demarcação mais ampla possível do território a ser estabelecido. Muitas vezes, 

maior do que a área tradicional de produção. Para os operadores nas áreas de produção 

tradicionais, isto significa ter que enfrentar uma maior concorrência interna. Isso 

também significa que outros atores económicos são totalmente autorizados a utilizar a 

designação reconhecida associada a uma área geográfica em que eles não operam 

(Unido, 2010). 

A delimitação das IG, é uma etapa difícil por envolver diversos fatores. Entretanto, a 

elaboração de dossiês e pesquisas tem sido possível devido a profissionais capacitados e 

pelo suporte de órgãos governamentais e algumas universidades. Por outro lado a 

dificuldade proporcionadas pela ausência de estudos mais específicos, relacionados a 

fatores naturais (clima, solo, topografia) requerem maiores investimentos. É uma parte 

do processo que necessita de inúmeros estudos bem fundamentados (Valente et al., 

2013). Visando tornar o processo mais acurado, Silva et al. (2010) defendem que a 

condução de pesquisas e estudos científicos justifica a participação de setores da 

pesquisa. Já que os pesquisadores, acadêmicos, e estudiosos realizam publicações e 

trabalhos científicos relacionados com o assunto e podem fazer aplicação de seu know-

how. Também existe necessidade de infraestrutura condizente como computadores e 

softwares adequados, técnicos capacitas e formação de equipes técnicas especializadas. 

Uma dificuldade a mais, no caso do Brasil, é que alguns produtos que podem se 

enquadrar como IG ocupam área extensa o que torna o trabalho de executar o trabalho 

de caracterizar o meio ambiente mais difícil e aumentam os custos operacionais e a 

quantidade de dados exigida. Algumas vezes podem estar em dois estados do país. Isto 

gera a necessidade de articulação política - administrativa entre os dois ou mais estados. 
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O Brasil devido as suas características administrativas, cada estado possui modus 

operandi próprios regras próprias para atuação de funcionários do governo e execução 

de projetos, realização de despesas entre outras coisas.  

Resultados e Discussão 

Uma IG pode gerar valor compartilhado, o que envolve a geração de valor econômico 

de forma a criar também valor para a sociedade. Pode também desencadear um processo 

de criar valor econômico com a criação de valor social. Há três oportunidades para tal: 

reelaborar o produto e sua relação com os mercados, redefinir a produtividade na cadeia 

de valor e gerar clusters setoriais de apoio nas localidades da área de produção. 

Exemplo disso é o desenvolvimento do Vale dos Vinhedos no estado do Rio Grande do 

Sul, com o desenvolvimento de indústria hoteleira, turismo, gastronomia e enologia. 

Cada uma delas é parte do círculo virtuoso do valor; melhorar o valor em uma área abre 

oportunidades nas outras. Ao conectar melhor o sucesso da IG com o progresso da 

sociedade, abre muitas maneiras de atender a novas necessidades, ganhar eficiência, 

criar diferenciação e expandir mercados. Apesar das IG poder caberem na concepção de 

cluster, Cerdan et al (2016) mostram o impactado da inovação em IG sobre outros 

processos e cadeias produtiva fora da distrito de preconcebido pelos economistas 

marshalianos. Com a constante pressão para satisfazer as exigências dos consumidores e 

a necessidade de ser competitivo, a qualidade está se tornando um ponto central na 

produção de alimentos. A qualidade e reputação destes bens são em grande parte 

atribuíveis à sua origem geográfica, e, portanto, seus nomes se referem à sua região de 

produção Os produtores de produtos IG devem transmitir e sinalizar aos consumidores 

as informações e as qualidades específicas dos seus produtos possuem e que são 

atribuíveis ao território e seus laços com a sua região. Os estudos preliminares 

permitiram ao governo federal e aos estados financiarem projetos de melhoria do 

sistema. Um dos resultados obtidos é a construção ou melhoria de 40 queijarias em SC e 

mais 10 no RS , visando adequar o produto as exigências do mercado como 

apresentação, uniformidade e sanidade. Com isto se esta iniciando o círculo virtuoso do 

crescimento garantindo a presença dos principais fatores de sucesso do sistema de IG e 

desenvolvimento local através da IG. No caso do queijo Serrano, os produtores se 

organizaram através de duas associações, sendo uma a APROCAMPOS Associação dos 

Produtores de Queijo e Derivados do Leite dos Campos de Cima da Serra (RS) e a 
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Associação de Produtores Rurais de Capão Alto (SC). Um jornal de circulação nacional 

brasileiro, em seu caderno de Gastronomia listou os 10 queijos melhores para do pais 

sendo que um queijo Serrano estava entre eles (MESQUITA, 2016). Outro passo em 

termos de mercado e imagem foi o estabelecimento de uma imagem gráfica para 

identificar  o produto.

A representação gráfica faz referência à 

região de origem e produção do queijo 

artesanal serrano. Também o próprio 

produto por meio de um formato 

facilmente identificado. Elementos 

regionais, como os campos ondulados, 

a araucária e o gado, estão presentes 

com o objetivo de remeter aos campos 

de cima da serra do sul do Brasil. 

Figura 2 Representação Gráfica do Queijo 
Serrano. Adaptado de Aprocampos -(RS) 
& Associação de Produtores Rurais de 
Capão Alto (SC) 2016. 

Os produtores solicitaram o registro de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial ao 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão do governo 

brasileiro. Também foi formalizando o pedido de registro de IG ao Ministério da 

Agricultura e INPI. Encaminhado a parte inicial do processo, os produtores e sua 

governança estão instituindo rede  dentro da qual as transações serão decidida na 

governança da IG. Isto será cristalizado no Caderno de Normas, que regerá a produção 

dentro a IG. Essa ação objetiva estabelecer estrutura para  mitigar conflitos e realizar 

ganhos mútuos. Assim, por meio de instrumentos legais, tal produto registrado e regido 

por meio de um regulamento construído coletivamente pelos beneficiários da IG. Desta 

forma, os produtos agroalimentares que se diferenciam por sua qualidade ou reputação 

em função de sua origem possuem diferenciação ligada a gostos particulares. Também 

contribuem fatores naturais como clima, umidade, ambiente de produção e humanos,  

como cultura e savoir faire. Para que esses produtos possam ser valorizados de forma 

mais abrangente em âmbito de consumidores é acionada a propriedade intelectual, por 

meio das Indicações Geográficas (Cerdan et al., 2010). É preciso lembrar que o 

processo de obtenção de uma IG necessita de uma estrutura organizacional formalizada 

(associação ou cooperativa) e procedimentos de controle que deverão ser previstos no 

Regulamento de Uso da IG ou Caderno de Normas. Este por sua vez, é o conjunto de 
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normas e regras acordadas entre os atores envolvidos no processo. Para fazer uso do 

selo da IG os produtores têm que observar as regras definidas por eles (Calliari et al.; 

2007). A organização do setor é essencial na gestão da IG para produzir e comercializar 

o produto, garantindo as conformidades. Também promover a responsabilidade dos 

produtores e fortalecer a capacidade de integrar um número de inovações técnicas ou de 

gestão para o desenvolvimento sustentável do sistema. Encontrar esse equilíbrio é uma 

tarefa difícil porque os interesses coletivos e harmonia social são impactados pelas 

ações decorrentes do Caderno de Normas. 

Já a delimitação fornece uma descrição do meio geográfico, incluindo os fatores 

naturais e humanos que têm um efeito sobre a qualidade e as características do produto. 

Os fatores ambientais fornecem as características da área, afetando como e utilizar as 

matérias-primas das características do produto. Informações importantes podem 

explicar o solo e no subsolo, a geografia da área, tais como o relevo e declividade, clima 

e microclimas, vegetação, paisagem, etc. As características específicas podem 

influenciar o produto final e porque a produção é adequada  a este ambiente especifico. 

Fatores humanos também têm um impacto sobre os métodos de produção local e 

específico da área. Por exemplo, a escolha de uma área onde plantar (por exemplo, áreas 

protegidas contra o vento, etc.), adaptação da área geográfica de acordo com o método 

de produção, para a produção de obras (isto é, moinhos, armazenamento, etc.), bem 

como o desenvolvimento de know-how local ou habilidades de produção especiais. Na 

maioria dos casos, os fatores naturais interagem com os fatores humanos. É importante 

explicar como os produtores têm aproveitado as características específicas da área no 

desenvolvimento de seus produtos. Às vezes, os produtores conseguem se beneficiar o 

que seria considerado como desvantagens em outros lugares. Assim, produtos locais, 

tradicionais e naturais podem ser o gatilho de um processo de desenvolvimento pela 

qualidade.  
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Córdova, U. A.; Schlickmann, A. F.M.B.F. Pinto C.E.; A contribuição do queijo 

artesanal serrano para o desenvolvimento regional e preservação dos campos de altitude 

do sul do Brasil - DRd – Desenvolvimento Regional em debate (ISSN 2237-9029) v. 4, 

n. 2, p. 103-114, jul./dez. 2014. 

Córdova, U. de A.; Pucci, A. A.; Schlickmann, A. De F. De M. B. F.; Schlichting, A. P.; 

Nunes, I. R.; Souza, L. T.; Souza, N. G.; Jesus, N. N.; Neto, S. P. O queijo artesanal 

serrano nos campos do Planalto das Araucárias catarinense. Florianópolis: Epagri, 55p, 

2011. 
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RESUMO: Apesar dos grandes e poderosos compradores serem encontrados em diversos 
mercados e ser possível exercerem o poder de comprador via preço pago mais baixo ao 
vendedor de insumos; pouco se discute na literatura econômica e os órgãos que julgam 
concentrações horizontais e verticais não tem grande preocupação com a existência e, 
principalmente, com o exercício do poder de comprador. O setor agroindustrial de abate e 
processamento de carne bovina brasileiro passou  por diversas transformações nos últimos 
anos, sendo que as principais foram a desativação de diversas plantas produtivas e aquisição 
das plantas desativadas pelos frigoríficos que conseguiram permanecer no mercado, gerando 
um aumento no tamanho dos mesmos. A partir do exposto, o objetivo do presente estudo é 
analisar o comportamento do preço da arroba do boi gordo, para responder ao seguinte 
problema:  o preço pago pela arroba do boi gordo é mais baixo em mercados concentrados do 
que em mercados competitivos? Para atingir o objetivo, utilizou-se dados mensais do preço 
real da arroba do boi gordo entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014 em três mercados 
distintos selecionados com base no número de empresas atuantes. Foram feitos testes de 
estacionariedade da série de preços e de cointegração de Johansen. Concluindo-se que em 
mercados concentrados o preço pago pelo boi gordo é mais baixo do que em mercados mais 
competitivos, indicando exercício de poder de comprador.  
Palavras-chave: Brasil; Estrutura de mercado; Frigoríficos; Cointegração 

 
ABSTRACT: Despite the large and powerful buyers are found in various markets and it can 
exercise power starting price paid lower the input seller, little is discussed in the economic 
literature, and the institutions that judge horizontal and vertical mergers has no concern with 
the existence and especially with the exercise of buyer power. And in the Brazilian beef sector 
isn’t different. It from this, the objective of this study is to analyze the behavior of the price of 
cattle prices, to answer to the following problem: the price paid for the cattle prices is lower in 
concentrated markets than in competitive markets? To achieve the objective it was used 
monthly data from the real price of cattle between January 2004 and December 2014 in three 
distinct markets selected based on the number of active companies. It was made stationarity 
tests of the series of prices and cointegration Johansen. It concluded that in concentrated 
markets the price paid for live cattle is lower than in more competitive markets, indicating 
buyer power exercise. 
Key words: Cattle; Market structure; Buyer power; Price 
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. Introdução 

 

 Dados demonstram que o agronegócio representa, aproximadamente, 23% do Produto 

Interno Bruto (PIB), gera 30% dos empregos nacionais, e responde por 47% das exportações 

brasileiras, sendo o responsável pelo superávit comercial (CNA, 2015). Dentre os produtos 

agropecuários que o Brasil produz, exporta e que impacta diretamente nos números 

apresentados, é a carne bovina, no qual o país é o líder mundial nas vendas externas (15% do 

total exportado), possui o maior rebanho comercial do mundo, e é o segundo maior produtor 

da mercadoria em questão.  

  Além da importância atual, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2015) prevê, ainda, aumento de 51% na produção de carne bovina até 2018/2019. Segundo o 

MAPA (2015), este aumento é em função do melhor uso das pastagens, redução da idade de 

abate e aumento da qualidade da carne produzida, em decorrência da junção de modernas 

técnicas agronômicas e nutricionais com investimento em genética.  

Em termos de estrutura da indústria brasileira de abate de gado, segundo o MAPA 

(2014), no ano de 2014 era composta por 172 plantas frigoríficas registradas no Sistema de 

Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

pertencentes a 80 empresas diferentes. Sendo destas, 89 plantas, equivalente a 51,74% do 

total registrado, pertence a seis empresas distintas, com capacidade de abate de 185 mil 

cabeças ao ano.  Número este bem menor do que as 210 plantas registradas no final da década 

de 1970, no qual a capacidade de abate era de 50 mil cabeças ao ano (ABIEC, 2009, apud 

GOLONI e MOITA, 2014).   

É importante observar, também, que desde 2007, dos seis maiores frigoríficos do 

mundo, em capacidade de abate, dois são brasileiros, incluindo a maior empresa, a JBS S.A 

(URSO, 2007). Já no Brasil, Rocha (2011) afirma que as três maiores empresas de abate, JBS, 

Marfrig e Minerva, são responsáveis por aproximadamente 35% dos abates de bovinos no 

país, e se tratando do número de unidade de abate, estas empresas possuem 79 plantas 

frigoríficas, o que equivale a 45,93% do total (MAPA, 2014). 

Além da redução do número de empresas frigoríficas, e aumento do tamanho deles, a 

indústria de abate de bovinos continua passando por diversas transformações. As principais 

são a desativação de diversas plantas produtivas, e consequentemente, aumento da capacidade 

ociosa, no qual foi contornada pela aquisição das plantas desativadas pelos frigoríficos que 

conseguiram permanecer no mercado; o maior frigorífico do mundo, em termos de quantidade 

abatida, está localizado no Brasil, sendo este dono de 47 plantas de abate e 50,81% da 
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capacidade total de abate brasileira; frigoríficos nacionais, como JBS e Marfrig, adquiriram 

unidades em países como o Uruguai e Argentina; diversificação da produção (antes era 

produzido somente carne bovina, atualmente se produz outros produtos, como alimentos 

congelados, couro, entre outros); e a indústria frigorífica passou a se localizar perto dos 

produtores rurais, com o objetivo de reduzir os custos de transportes.  

 Por outro lado, não houve alterações significativas na quantidade de produtores de 

gado nas últimas décadas. Comparando os dois últimos Censos Agropecuários, constata-se 

que existiam, em 1995, 2.698.197 propriedades que criavam gado de corte no Brasil e 

2.650.595 estabelecimentos em 2006 (IBGE, 2016). Sendo que o rebanho de mais de metade 

dos pecuaristas, tanto em 1995 quanto em 2006, variava entre 10 e 99 animais, ou seja, são 

considerados pequenos, se comparados ao mercado de gado vivo.  

 Com base no exposto, percebe-se que existe possibilidade da indústria frigorífica 

exercer poder de comprador, já que existem grandes e modernos frigoríficos adquirindo gado 

de pequenos produtores rurais. Sendo, portanto, necessário analisar o exercício do poder de 

compra, pois, caso este seja exercido, e apesar de tal poder agir diretamente sobre os 

produtores, toda a cadeia produtiva da carne bovina pode sofrer consequências, como a 

redução da produção e das vendas do boi gordo, que refletem na comercialização da carne 

bovina, fazendo com que os preços se elevem e reduzem o bem-estar do consumidor 

(SEXTON; ZHANG, 2000). 

De acordo com Dobson et. al (2001) uma das formas de  o poder de comprador ser 

exercido é via preço mais baixo pago pelos compradores. Com base na afirmação de Dobson 

et. al (2001), o presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento do preço da 

arroba do boi gordo em três mercados distintos, procurando responder ao seguinte problema 

de pesquisa: em mercados mais concentrados o preço pago pela arroba do boi gordo é mais 

baixo do que em mercados competitivos? 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Definição de Poder de comprador 

Apesar dos grandes e poderosos compradores serem encontrados em diversos 

mercados, pouco se discute na literatura econômica, e os órgãos que julgam concentrações 

horizontais e verticais não tem grande preocupação, com a existência e, principalmente, com 

o exercício do poder de comprador, especialmente levando em consideração a análise 

empírica deste poder (DOBSON et. al.,2001). A discussão, na maioria das vezes, gira em 
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torno da possibilidade do exercício do poder de mercado, ou seja, quase sempre são 

verificadas as relações a jusante e não a montante de uma cadeia produtiva.  

       O fato de a preocupação ser maior com as consequências do exercício do poder de 

mercado é explicado Ragazzo e Machado (2013). Para os autores, existe uma relação mais 

direta e visível entre o bem ou serviço fornecido e a possibilidade que a redução da 

competição gera, como aumento nos preços e ou perda da qualidade e de incentivo à 

inovação. Porém, apesar destes efeitos podem ocorrer quando há redução da competição no 

mercado de compra dos insumos, só que é mais difícil de verificar. 

      Então, o poder do comprador é um aspecto importante na análise da concorrência, uma 

vez que os grandes compradores podem disciplinar a política de preços dos vendedores 

(EUROPEAN COMMISSION, 2002). Neste sentido, Carstensen (2012) afirma que a 

preocupação com o poder de compra tem que ser em razão do poder de comprador originar no 

fato econômico de que o comprador é o agente "decisivo" na possibilidade da compra, ou 

seja, é o comprador quem decidirá efetivar a compra e de qual vendedor irá comprar. Já o 

vendedor poderá aceitar a oferta ou esperar outro comprador, a decisão dependerá do número 

de compradores e vendedores do mercado em questão. 

           Apesar da sua importância, o poder de compra é raramente definido precisamente, mas 

Noll (2005) procura defini-lo com uma circunstância em que a demanda do mercado está 

suficientemente concentrada o poder de comprador pode ser exercido quando o comprador 

tem capacidade de extrair descontos nas transações, ou seja, o comprador compra o insumo a 

preços mais baixos. 

           Neste sentido, Inderst e Shaffer (2008) observam que o problema da compra a preços 

mais baixos, é que os compradores grandes são capazes de reduzir seus custos de compra de 

matéria prima e extrair melhores condições de negociação. Assim, o termo de troca que um 

comprador grande consegue negociar não se aplica aos pequenos compradores (MILLS, 

2010). Este fato cria distorções no mercado em análise. Por este motivo, o presente estudo 

utilizará a variável “preço do boi gordo” para identificar o exercício do poder de comprador 

na cadeia. 

 

2.2 As plantas frigoríficas de bovinos brasileiras 

               No ano de 2014 a indústria de abate de gado brasileira era composta por 172 plantas 

frigoríficas registradas no Sistema de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), pertencentes a 80 empresas diferentes. Porém, 89 plantas, 
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equivalente a 51,74% do total registrado, pertencem a seis empresas distintas, conforme 

quadro 1. 

 
Empresa Número de plantas 

frigoríficas 
Distribuição 
Percentual  

Capacidade 
de abate/dia 

Distribuição 
percentual 

A  47 27,33% 55.000 50,81% 
B 22 12,79% 20.730 19,16% 
C 10 5,81% 11.880 10,98% 
D 4 2,33% 3.850 3,56% 
E 3 1,74% 2.600 2,40% 
F  3 1,74%        2.000 1,85% 
Outras 83 48,26% 12.159 11,24% 
Total 172 100% 108.219 100% 

Quadro 1 – Composição da estrutura de abate de bovinos no Brasil 
FONTE: Elaboração dos autores (2016) com base nos dados disponibilizados no MAPA (2014) 
 
            Os dados do quadro 1 demostram que a empresa “A” é o maior frigorífico brasileiro, 

tanto em relação a número de unidades de abate quanto a capacidade total diária de abate. 

Como pode ser observado, das 80 empresas existentes no Brasil, seis empresas possuem três 

ou mais unidades de abate no país, sendo a maior empresa, a “A”, dona de 47 plantas, o que 

representa 27,33% do total, seguida pelas empresas “B” e “C” com 22 e 10 unidades 

respectivamente. As demais empresas são responsáveis por uma a duas plantas. Em termos de 

capacidade de abate diário, percebe-se que a empresa “A” detém 50,81% da capacidade diária 

total brasileira, ou seja, a empresa “A” é a empresa líder do setor.  

         O mesmo acontece quando se observa a capacidade de abate diária, que a empresa “A” 

detém 50,81% da capacidade diária total brasileira, ou seja, a empresa “A” é a empresa líder 

do setor. Seguida pelas empresas “B” e “C” com 19,16% e 10,98% respectivamente.  

         Dados estes indicam a tendência do setor de abate de bovinos ser concentrado, o que é 

um indício para a possibilidade do exercício do poder de comprador. Já que, como afirma 

Noll (2005), o poder de comprador é uma circunstância em que a demanda do mercado está 

suficientemente concentrada ao ponto dos compradores poderem exercer poder de compra.  

           Outro dado que chama a atenção é a localização das plantas frigoríficas. O Brasil, 

apesar de ser composto por 26 Unidades Federativas e um Distrito Federal, as 172 unidades 

de abate estão distribuídas nas cinco regiões, porém, em 15 estados brasileiros, conforme 

mapa 1. 
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Mapa 1 – Localização das plantas frigoríficas por estado brasileiro 
FONTE: Elaboração dos autores (2016) a partir do software ArgGis 10.22  
 
           Como pode ser visto no mapa 1, existe certa concentração das plantas frigoríficas no 

Brasil, sendo a maior concentração no estado de Mato Grosso com 32 unidades, seguido por 

Mato Grosso do Sul e São Paulo, com 24 e 23 unidades respectivamente. Este fato pode ser 

explicado em razão de que as empresas procuram se localizar perto dos produtores rurais, com 

objetivo de reduzir os custos, e a maioria dos produtores rurais está localizado nos estados da 

região Centro-Oeste.   

         Neste sentido, Pitelli (2008) acrescenta que os frigoríficos compram gado em um raio 

que varia entre 300 e 500 km, sendo a maioria das negociações feitas em 300 km. Esta 

escolha é feita em função dos altos custos de transporte que os frigoríficos teriam ao 

transportar o gado em distâncias maiores, não sendo assim, economicamente viável. 

          Ainda sobre o mapa 1 percebe-se que em algumas dimensões geográficas, uma ou duas 

empresas são responsáveis por todo o abate de gado, como, por exemplo, nos estados Acre, 

Bahia, Espírito Santo, Maranhão e Santa Catarina. Segundo Paulino e Duarte (2014), existem 

diferenças importantes entre os frigoríficos modernos, que estão localizados em áreas mais 

desenvolvidas e os frigoríficos considerados tradicionais.    

         Por outro lado, segundo o CENSO Agropecuário (2006), existem no Brasil 2673.176 

estabelecimentos que criam gado de corte. Desde, 86% dos pecuaristas são donos das suas 

terras. Já em relação ao número de cabeças, 80% dos produtores criam até 49 cabeças de gado 

e apenas 2,1% são grandes pecuaristas que possuem rebanho com 500 cabeças ou mais.  
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Outro dado interessante é em relação a área de pastagem. Segundo o IBGE (2006), 67,1% dos 

produtores no Brasil possuem até 49 hectares de terra.  

         Com base nos dados, pode-se afirmar que a pecuária de corte brasileira é caracterizada 

por um grande número de pequenos produtores. Em contra partida, o número de empresas que 

abatem gado no Brasil é reduzido. Como já apresentado, são 172 unidades de abate 

registradas no Sistema de Inspeção Federal. Sendo assim, existe possibilidade destes 

frigoríficos adquirirem boi gordo a um preço mais baixo do que em mercados competitivos, e 

consequentemente, exercer poder de comprador.  

 

3. Materiais e métodos 

 

          Nesta seção serão apresentados os materiais e métodos utilizados para analise do 

comportamento do preço da arroba do boi gordo entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014. 

 

3.1 Teste de estacionariedade das séries 

Ao estudar séries temporais, o primeiro passo é verificar se as séries em análise são 

estacionárias, pois caso não forem, podem conduzir a problemas de regressões espúrias, ou 

seja, quando o coeficiente de determinação (𝑅𝑅2) é muito alto sem que as variáveis se 

relacionem de forma significativa, ou verdadeira.  

 Neste sentido, Bueno (2011) afirma que as séries temporais podem ser estacionárias 

ou não estacionárias. Gurajati (2010) observa que a maioria dos estudos que são baseados em 

séries temporais admitem que as séries são estacionárias, ou seja, possuem variância, 

covariância e média constantes, independente do ponto de medição (HAMILTON, 1994). Em 

outras palavras, uma série estacionária é aquela que flutua em torno de uma mesma média.   

 Diferente da série não estacionária, que pode ter natureza determinística, quando o 

componente aleatório extraído de uma distribuição normal flutua em torno de uma tendência 

temporal, e estocástica, que se move em torno de médias flutuantes (BUENO, 2011).  

 Assim, “a forma de estimação econométrica depende de como classificar essas séries, 

se estacionárias ou não (BUENO, 2011, p.3)”. Então, a preocupação inicial é determinar a 

estacionariedade ou não do modelo proposto, e, portanto, a existência ou não, de raiz unitária. 

Considerando o modelo: 

 
𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝑦𝑦𝑡𝑡−1 +  𝑢𝑢𝑡𝑡       (1) 
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No qual: 𝑢𝑢𝑡𝑡- termo do erro estocástico (ruído branco) com média zero, variância constante e 
não autocorrelacionado 
Se, 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 = 1 , série não estacionária. . 
𝑦𝑦𝑡𝑡−1 ≠ 1, série estacionária 
 
   Alternativamente, a expressão acima pode ser representada como: 
 
                                           ∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = (𝑝𝑝 − 1)𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +  𝑢𝑢𝑡𝑡 
                                                  = 𝛿𝛿𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +  𝑢𝑢𝑡𝑡                          (2) 
 
   Se δ = o:  
 

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = (𝑌𝑌𝑡𝑡 −  𝑌𝑌𝑡𝑡−1) =  𝑢𝑢𝑡𝑡        (3) 
 
         O que significa que as primeiras diferenças de uma série temporal com caminho 

aleatório (=u) são uma série temporal estacionária. Porém, como observa Gujarati (2010), se 

uma série temporal for diferenciada uma vez e a série diferenciada for estacionária, a série 

original é integrada de ordem 1, o que é indicada por I(1). 

        Para saber se uma série é estacionária ou não, e a ordem de integração, testes estatísticos 

deverão ser feitos. Entre eles: 

a) Dickey-Fuller–Criado por Dickey e Fuler (1979, 1981), tem como base o seguinte modelo: 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡 =  ∅𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +  𝜀𝜀𝑡𝑡          (4) 
 

      Tendo como hipótese nula 𝐻𝐻0: ∅ ≠ 1 e hipótese alternativa: ∅ = 1 
       A restrição do teste Dickey Fuller é que ele considera o erro um ruído branco. Porém, 

como observa Gujarati (2006), o erro é um processo estacionário como qualquer outro, e 

assim, pode causar distorções no poder do teste.  

b) Dickey Fuller aumentado (ADF) - utilizado em casos nos quais os erros são 

correlacionados e é conduzido por aumento das equações do teste Dickey-Fuller, devido ao 

acréscimo dos valores defasados da variável dependente. 

       Para testar a presença ou não de raiz unitária, foi utilizado o teste ADF desenvolvido por 

Dickey-Fuller (1981) de acordo com a equação 9: 

 
∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛾𝛾𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∑ ∆𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +∈𝑡𝑡

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1         (5) 

 
No qual: Y a série de preços; β é a constante; T é tendência e Δ é o operador de diferença. 
           A hipótese nula é que a série é não estacionária (existe raiz unitária) e a hipótese 

alternativa que é a série é estacionária (não existe raiz unitária). O número de termos 

defasados é muitas vezes, de acordo com Gujarati (2010), determinado empiricamente. 
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c) Phillips-Perron (PP)–surgiu da ideia da testar os coeficientes do processo, fazendo uma 

correção não paramétrica ao teste Dickey- Fuller, permitindo que seja consistente mesmo que 

exista variáveis defasadas dependentes e correção serial nos erros (BUENO, 2011). Tendo 

como expressão: 

 
�̂�𝑍𝑡𝑡,𝑢𝑢 =  �̂�𝜎𝑢𝑢 (�̂�𝜎

�̂�𝜗) − 1
2 ( �̂�𝜗2− �̂�𝜎2

�̂�𝜗√𝑇𝑇−2 ∑ 𝑦𝑦𝑡𝑡−1
2𝑇𝑇

𝑡𝑡=1
)     (6) 

 
             Tendo como hipótese nula que a série é não estacionária e a hipótese alternativa é que 

a série é estacionária.  

d) Kwiatkowki, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) – um dos problemas do teste de raiz unitário 

Dickey-Fuller (1979, 1981) é o baixo poder na presença de um componente de médias móveis 

perto do círculo unitário (BUENO, 2011). Por esta razão, o teste KPSS foi desenvolvido em 

1992.  

           O teste KPSS fornece hipóteses contrárias dos testes citados anteriores, no qual a 

hipótese nula é  que a série é estacionária e a hipótese alternativa é que a série é não 

estacionária. 

         Assim, a estatística do teste é dada por: 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿 =  ∑ 𝑆𝑆𝑡𝑡

2

𝑁𝑁2�̂�𝜎𝜀𝜀2
𝑁𝑁
𝑡𝑡=1        (7) 

          Com base na peculariedade de cada um dos testes, o presente estudo optou em utilizar 

os testes Dickey-Fuller, Dickey-Fuller aumentado, Phillips-Perron e Kwiatkowki, Phillips, 

Schmidt e Shin para testar a estacionariedade das séries.   

 
3.2 Cointegração das séries 

O segundo passo da análise de séries temporais, é verificar se as séries possuem a 

mesma ordem de integração, ou seja, o teste de cointegração procura identificar se duas ou 

mais variáveis integradas, de mesma ordem, possuem relação de equilíbrio no longo prazo. 

(SACHS e PINATTI, 2008).  

Segundo os mesmos autores, a interpretação econômica de cointegração é de que 

existe relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries. Neste caso, mesmo que as séries 

não sejam estacionárias, apresentam tendência conjunta de longo prazo. Resumindo, o 

conceito de cointegração mimetiza a existência de um equilíbrio de longo prazo, para o qual 

um sistema econômico converge ao longo do tempo. 

         Para verificar a existência de cointegração, o presente estudo optou pela abordagem de 

Johansen (1988), porque além de revelar a existência ou não de cointegração, permite obter o 
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número de vetores de cointegração entre as variáveis. Este processo, segundo Dantas e 

Weydmann (2008), é construído um modelo VAR, que pode ser descrito como: 

 
𝑋𝑋𝑡𝑡 =  𝐴𝐴0+𝐴𝐴1𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑘𝑘 +∈𝑡𝑡    (8) 

 
No qual: X é o vetor das “n” variáveis de mesma ordem. 
               𝐴𝐴0é a matriz de interceptos “n” x1. 
              𝐴𝐴𝑖𝑖 é matriz de coeficientes n x n  
              ∈ é o vetor de termos de erros n x 1. 
 
            Segundo Dantas e Weydmann (2009) o primeiro passo para realizar o teste de 

Johansen é determinar a ordem de defasagens1 da variável dependente, pois este procedimento 

tem como hipótese que a introdução de um número suficiente de defasagens é possível obter 

uma estrutura de resíduos estacionários. Depois é preciso observar o termo que contém os 

componentes da velocidade de ajustamento dos parâmetros no curto prazo e a matriz de 

coeficientes de cointegração no longo prazo. 

       São duas as formas de análise do teste de Johansen, ambas levando em consideração a 

razão de verossimilhança: teste do traço e teste máximo valor. O presente estudou optou pelo 

método do teste do traço. Sendo representado: 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 =  −𝑇𝑇 ∑ 1 −  �̂�𝜆𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑖𝑖=𝑟𝑟+1    (9) 

 
          Tendo como hipótese nula que o número de vetores de cointegração é r ≤ p (não 

cointegradas) e a hipótese alternativa é que r = n (cointegradas). Caso o valor da estatística 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 for maior do que o valor crítica rejeita-se a hipótese nula. 

 
3.3 Fonte e natureza dos dados 

         O presente trabalho utilizará como base de dados as 172 unidades frigoríficas registadas 

pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), no ano de 2014. Essa amostra foi escolhida em razão da  

obrigatoriedade, segundo a lei nº 1283/50, dos estabelecimentos que façam comércio 

interestadual, e ou internacional serem fiscalizados, e, portanto, registrados, no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o registro do Sistema de Inspeção Federal (SIF) é uma 

barreira à entrada de novos competidores (FREITAS, SOUZA NETO; SCALCO, 2014), e é 

uma condição necessária, mas não suficiente para ao exercício do poder de comprador 

(CHEN, 2007); por serem frigoríficos maiores, o que os permite explorar os benefícios da 

                                                           
1 Foi utilizado o Critério de Akaike (AIC) para determinar o número de defasagens. 
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economia de escala (FREITAS, SOUZA NETO; SCALCO, 2014), e portanto, conseguem 

aumentar a produção e reduzir o custo médio. 

Para delimitação do mercado relevante em termos geográficos, o estudo utilizou como 

variável a localização geográfica dos estabelecimentos, ou seja, latitude e longitude de cada 

planta frigorífica. A localização exata foi encontrada com base nos endereços cadastrados no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no ano de 2014, a partir do site 

Batchgeo, pertencente ao grupo Google. Com base na localização, os pontos de localização 

foram criados e sobrepostos no mapa. Foi utilizado um mapa no Brasil dividido por estado 

disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sequência, três 

mercados distintos serão escolhidos para a identificação do exercício do poder de comprador.   

         Após a delimitação do mercado relevante, o comportamento do preço pago pelo boi 

gordo ao produtor rural em cada mercado selecionado, será analisado. Para isto, será utilizado 

o preço real do boi gordo nas praças no qual cada planta frigorífica está localizada, com 

periodicidade mensal, de janeiro de 2004 a dezembro de 2014, totalizando 132 observações. 

Os preços nominais foram encontrados no AnualPec dos anos de 2008 e 2015. Na sequência, 

os preços foram deflacionados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), elaborado 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo como base janeiro de 2004.  

 
4. Resultados e discussão 

        Esta seção tem como objetivo analisar o comportamento do preço da arroba do boi gordo 

pago aos produtores rurais nos mercados selecionados entre janeiro de 2004 e dezembro de 

2014, e assim, poder verificar o exercício do poder de comprador. 

 

4.1 Seleção dos mercados 

       Foram considerados três mercados no qual o presente estudo chamou de mercados 

monopsonista (apenas uma única empresa atua), o oligopsonista (três empresas atuam), e o 

concorrencial (quatro empresas distintas fazem parte). É importante observar que, apesar de 

não serem mercados localizados nas maiores regiões produtoras, eles foram escolhidos em 

razão:  

1) Como o presente estudo levou em consideração as estruturas de mercados no qual cada 

unidade de abate pertence, os mercados foram escolhidos em função  do número de empresas 

diferentes que atuam naquele mercado, o que impacta no grau de concorrência e o preço pago 

pelo boi gordo.  
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2) O mercado monopsonista foi escolhido em função da planta localizada no município de 

Rio Branco ser a única no estado do Acre, e de não ter nenhuma unidade de abate registada no 

Sistema de Inspeção Federal no estado vizinho, o Amazonas. 

3) O mercado oligopsonista foi escolhido em razão de serem as únicas plantas frigoríficas 

com SIF no litoral da região Nordeste. 

4) O mercado concorrencial2 foi definido em razão de estar localizado na região Sul do país, e 

próximo aos maiores mercados do país.  

5) Disponibilidade de dados, de acordo com as estruturas de mercado. 

        A relação dos mercados selecionados e as respectivas composições podem ser 

visualizadas no quadro 2. 

 
Mercado Número de 

empresas 
Localização das plantas 

frigoríficas 
Região formadora de 

preço 
Monopsônio 1 Rio Branco (AC), Ariquemes 

(RO), São Miguel do 
Guaporé (RO) e Porto Velho 

(RO) 

Porto Velho (RO) 

Oligopsônio 3 Itapetinga (BA), Amargosa 
(BA), Janaúba (MG) e 
Teixeira Freitas (BA) 

Bahia 

Concorencia 4 Maringá (PR), Cambira (PR), 
Nova Esperança (PR) e 

Paiçandu (PR) 

Maringá (PR) 

Quadro 2 – Mercados selecionados para identificar o exercício do poder de comprador. 
FONTE: Elaboração dos autores (2015) 
 

 O mercado 1 é composto por quatro unidades de abate da empresa “A” sendo  

caracterizado como um monopsônio, por apenas uma empresa atuar nele.  Já o mercado 2 é 

composto por quatro unidades de abate pertencentes a três empresas distintas, duas plantas 

frigoríficas da empresa “A”, uma da empresa “C” e uma de “outras” empresas, localizadas 

nas cidades de Itapetinga (BA),  Amargosa (BA), Janaúba (MG) e Teixeira Freitas (BA), este 

mercado caracterizado como um oligopsônio.  O mercado 3 é composto por quatro unidades 

de abate pertencentes a quatro empresas diferentes, tendo como ponto inicial a unidade 

localizada na cidade de Maringá (PR). Este mercado é caracterizado como concorrencial, já 

que são diferentes frigoríficos atuam. 

 
4.2 Análise do comportamento do preço nos mercados selecionados 

                                                           
2 A época da coleta de dados a planta frigorífica localizada no município de Maringá estava em funcionamento.  
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             Após a seleção dos mercados, foi analisado o comportamento do preço médio em 

cada mercado, percebendo-se que os preços comportam-se de distintas formas, de acordo com 

o número de empresas atuantes, conforme gráfico 1. 

 
Gráfico 1– Comportamento do preço nos mercados selecionados 
FONTE: Elaboração dos autores (2016) com base dos dados na pesquisa (2015) 
 
           Como pode ser observado no gráfico 1, as séries de preço do boi gordo comporta-se de 

forma similar, em termos de variação do preço em todo período analisado, reduzindo de 2004 

a 2007, aumentando de 2008 a 2010, e voltando a reduzir, e assim sucessivamente, ou seja, o 

preço oscila a cada três anos, aproximadamente. Este fato é chamado de ciclo da pecuária, no 

qual é caracterizado por flutuações dos preços do gado com períodos de baixa e outros de alta 

nos preços, que se repetem ao longo do tempo.  

           O ciclo da pecuária é causado, como explica Martins, Pinatti e Igreja (2013) pelo 

aumento da oferta de gordo, fazendo com que os preços dos bois gordo (com mais 

intensidade) e magro, bezerro e matrizes reduzam. Com isso, o criando perda de receita, e é 

levado a vender as matrizes para abate, o que agrava o desequilíbrio entre oferta e demanda da 

carne, reduzindo ainda mais o preço. Como as matrizes são abatidas, a reposição do animal 

fica comprometida, fazendo com que a oferta reduza e o preço do boi aumente, recomeçando 

o ciclo (MARTINS, PINATTI, IGREJA, 2013). E esta situação pode ser observada, 

claramente, no comportamento de preços no gráfico 1, no qual é exibido três ciclos completos 

e um quarto ciclo é iniciado.  

             Em termos da relação preço pago e estrutura de mercado, constata-se que no mercado 

monopsonista o preço pago ao produtor rural pelo boi gordo é sempre menor do que em 
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mercados com concorrência maior. Este fator vai ao encontro da hipótese do estudo, que 

afirma que em mercados mais concentrados as empresas pagam preços mais baixos pelo boi 

gordo. Por outro lado, quando existem mais de uma empresa, sejam três ou mais, o preço 

pago ao pecuarista varia conforme o período, ou seja, em alguns períodos analisados, o preço 

no mercado oligopsonista é mais alto do que no mercado concorrencial, e vice versa.  

          O comportamento das séries apresentado é um indício para o exercício de poder de 

comprador, pois para que o poder de comprador seja exercido, é preciso que o preço pago seja 

mais baixo, ou seja, o poder de comprador é exercido, dentre outras formas, quando o preço 

negociado entre produtores e empresas é mais baixo.  Diferente quando a análise é para 

exercício de poder de mercado, em que a existência se configura, dentre outras formas, com a 

cobrança de preços mais altos ao consumidor.  

        A próxima etapa consiste em apresentar a estatística descritiva, conforme tabela 1. 

 
Tabela 1- Estatística descritiva da série de preços selecionados 

Mercado OBS Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Monopsonista 132 47.50 8.60833 29.69 65.55 

Oligopsonista 132 53.69 8.133862 39.85 79.26 

Concorrencial 132 52.37 7.130213       37.52 71.04 

FONTE: Elaboração dos autores (2016) com base dos dados disponíveis via software Stata 11 (2015) 
 
          Analisando a tabela 1 percebe-se que o preço médio pago ao produtor rural pelo boi 

gordo tem uma diferença significativa entre cada um dos mercados. O preço médio no 

mercado monopsonista é praticamente 12% menor do que o no mercado oligopsonista e 9% 

mais baixo do que no mercado concorrencial. Já comparando o preço médio entre os 

mercados oligopsonista e concorrencial, a diferença de preços é de 3% mais alto no mercado 

oligopsonista. A situação se agrava quando se verificam os preços mínimo e máximo 

praticados nos mercados. O preço mínimo no mercado monopsonista é 28% e 21% menor do 

que o preço mais baixo pago nos mercados oligopsonista e concorrencial, respectivamente. Já 

o preço máximo do mercado monopsonista é 17% e 8% menor do que nos demais mercados, 

respectivamente. 

         Assim, inicialmente, pode-se afirmar que o exercício do poder de comprador é maior em 

mercados monopsonistas. E, apesar do mercado oligopsonista analisado, ser composto por 

três empresas, o exercício de compra do gado é menor do que no mercado com quatro 

empresas. Este fato pode ser explicado em função da capacidade de abate das unidades 

frigoríficas localizadas nestas localidades, quantidade ofertada do insumo, e /ou pelo custo de 



Atas  Proceedings    |    3413

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21
 

15 
 

frete, variáveis estas que serão analisadas na próxima seção, assim como o impacto sobre 

preço do boi gordo. 

          Porém, somente analisar o comportamento do preço da arroba do boi gordo é uma 

condição necessária, mas não suficiente para comprovar o exercício do poder de comprador. 

Testes estatísticos são necessários para confirmar a impressão visual. Os resultados podem ser 

visto nas seções abaixo. 

 

4.3 Teste de estacionariedade das séries  

             

 Para verificar o comportamento dos preços nos mercados selecionados, deve-se 

determinar a estacionariedade das série, para isto, foram feitos testes formais. Os testes 

implementados foram o Dickey Fuller (DF), Phillips Perron (PP), Dikey Fuller Aumentado 

(ADF) e Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin(KPSS) em nível e primeira diferença. O 

critério de informação de Akaike foi utilizado para determinar o número de defasagens 

apropriado conforme tabela 2. 

 
Tabela 2 – Número de defasagens apropriadas em cada mercado selecionado 

Mercado Lags AIC 

Monopsonista 2 3.99099* 

Oligopsonista 1 4.67296* 

Concorrencial 2 4.19193* 
FONTE: Elaboração do autores (2016) 
 
        Ao implementar os testes em nível, a hipótese nula de que as séries são não estacionárias 

foi aceita no três mercados selecionados, e  por todos os testes elaborados. Assim, afirma-se 

que em nível as séries possuem raiz unitária. O próximo passo foi verificar a aceitação da 

hipótese de raiz unitária em primeira diferença.  Neste caso, a hipótese nula de que as séries 

tem raiz unitária foi rejeitada nos mercados selecionados. Portanto, o resultado é que todas as 

séries são integradas de ordem 1, ou seja, I(1), conforme tabela 3. 

 
 
 
 
 
Tabela 3 - Resultados dos testes de raiz unitária para os mercados selecionados. 

 
Mercado 

 
Lag 

Testes 
DF PP KPSS ADF 
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Variável em  nível 

Monopsonista 2 -2.040* -0.712* 2.86519* 0.566768* 

Oligopsonista 1 -1.877* -0.351* 4.39392* 0.936353* 

Concorrencial 2 -1.630* -0.887* 1.91921* 0.527379* 

Emprimeira diferença 

Monopsonista 2 -1.035 0.645 0.158113 -8.62365 

Oligopsonista 1 -0.269 0.932 0.205335 -11.0621 

Concorrencial 2 -1.243 0.485 0.227994 -9.28832 

*Significativo a 1%  
Fonte: Elaboração dos autores (2016) com base nos resultados da pesquisa (2015) 
 
 

4.4  Cointegração das séries 

           Em função das séries serem integradas de ordem 1, foram feitos os testes de 

cointegração com objetivo de verificar a existência  de relação de longo prazo entre os três 

mercados selecionados. Para atingir o objetivo, o presente estudo optou pelo teste de 

cointegração de Johansen (1988), tendo como hipótese nula de que não há nenhum vetor de 

cointegração, ou seja, o rank é igual a zero, conforme resultados apresentados na tabela 4. 

 
Tabela 4 – Resultado do teste de cointegração de Johansen 

Mercados Hipótese Estatística 
Traço 

Valor crítico 
(1%) 

Estatística 
Traço 

Valor crítico 
(5%) 

Monopsonio 
Oligopsonio 

R > 0 
R = 1 

13.9609* 
0.4371 

20.04 
6.65 

16.3754 
0.4785 

15.41 
3.76 

Monopsonio 
Concorrencia 

R > 0 
R = 1 

12.5540* 
0.0532 

20.04 
6.65 

14.8941 
1.0022 

15.41 
3.76 

Oligopsonio 
Concorrencia 

R > 0 
R = 1 

11.0796* 
0.4173 

20.04 
6.65 

11.2529 
0.4646 

15.71 
3.76 

FONTE: Elaboração da autora (2015) 
 
       O teste de cointegração de Johansen aceitou a hipótese nula de que as séries do preço do 

boi gordo nos mercados monopsonista, oligopsonista e concorrencial não são cointegradas, 

pois a estatística traço é menor do que o valor crítico ao nível de significância de 1%.  

     Porém, ao nível de significância de 5%, o teste de cointegração de Johansen constatou-se 

que há, pelo menos, um vetor de cointegração entre os mercados monopsonista e 

oligopsonista, pois a estatística traço é maior do que o valor crítico( 16.37 > 15.41) , portanto 
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a hipótese nula que não há relação de cointegração entre as séries é rejeitado. Por outro lado, a 

hipótese nula que não há integração entre as séries é rejeitada nos mercados monopsonista e 

concorrencial; e oligopsonista e concorrencial.  

         Assim, percebe-se que, apesar do preço médio pago pelo boi gordo no mercado 

concorrencial, ele tem uma dinâmica própria, sem relação com os demais mercados. Outra 

conclusão é que, de acordo com o teste Johansen, os mercados monopsonista e oligopsonista 

são integrantes.  Porém, especificamente no presente estudo, este fato não procede devido à 

distância de mais de 2.600km no qual os mercados são separados. E se considerar que só é 

economicamente viável transportar boi vivo em um raio de 300 km, é impossível definir os 

mercados como sendo o mesmo.     

           Os resultados comprovam que não existe nenhuma relação entre os mercados, o que 

seria improvável de existir, já que estão os três mercados estão geograficamente distantes, e o 

boi vivo não é transportado em distâncias superiores a 300 km.  

 

5. Considerações finais 

 

              O exercício de poder de comprador não é raro nos setores econômicos, e pode 

prejudicar os agentes envolvidos e impactar negativamente a cadeia produtiva como um todo. 

Porém, apesar do que o exercício do poder de compra pode causar aos elos da cadeia, é difícil 

comprovar empiricamente. E talvez, por este motivo, as autoridades que defendem a livre 

concorrência não darem tanta importância ao tema, apesar de que nos últimos anos, o tema 

começou a ganhar destaque.  

          Neste sentido, Azevedo e Almeida (2009) baseados em Dobson et. al. (1998), afirmam 

que existem cadeias produtivas que são organizadas na seguinte forma: Concorrência - 

monopsônio - concorrência, e este tipo de situação impacta a cadeia como um todo, que é o 

caso do segmento de carne bovina. Neste cenário, a quantidade demanda e o preço do insumo 

será menor do que seriam no caso de equilíbrio competitivo, havendo perda de bem estar 

social (DOBSON et. al, 2001). 

          Diante dos malefícios que o exercício do poder de comprador causa na cadeia produtiva 

e dos escassos estudos sobre o tema do Brasil, o presente estudo se fez necessário, tendo 

como objetivo geral identificar a existência do exercício do poder de comprador entre 

frigoríficos e pecuaristas da cadeia em questão utilizando a variável preço do boi gordo. Estes 

agentes tiveram suas relações avaliadas em três cenários distintos, os mercados monopsonista, 

oligopsonista e concorrencial de acordo com o número de empresas.  
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          Com base no exposto, e sabendo que como a análise é do lado do comprador de 

insumo, os frigoríficos são os consumidores e os pecuaristas são os ofertantes do boi gordo, 

para que exista poder de comprador, é necessário que a variável analisada se comporte como: 

quanto menor a concorrência, menor o preço que os frigoríficos pagam pelo boi gordo. 

        Verificou-se que, de fato, no mercado no qual apenas uma única empresa atua, o preço 

pago pelo boi gordo é mais baixo do que nos demais mercados. Porém, nos demais mercados 

analisados, ou seja, no mercado oligopsonista, em alguns períodos o preço pago pelo boi foi 

maior do que no mercado concorrencial e vice versa.  

           Após toda a análise do comportamento do preço,  conclui-se que, de fato, mercados 

nos quais uma única empresa atua, o exercício do poder de comprador está presente, e o 

impactando em preços mais baixos pagos pelo boi gordo aos pecuaristas. Porém, o estudo não 

constatou diferença significativa na variação de preços entre os mercados oligopsonista e 

concorrencial.  

      O estudo certificou que o exercício do poder de comprador está presente no 

mercado de carne bovina, sendo assim, o tema precisa de maior atenção das autoridades 

antitruste, pois, apesar do poder de compra ser exercício diretamente sobre os produtores, ele 

impacta toda a cadeia produtiva, elevando os preços, reduzindo a competitividade da cadeia, e 

consequentemente, diminuindo o bem-estar social,  

    Porém, apesar do estudo ser limitante ao analisar apenas três mercados, em função 

da disponibilidade de dados, o trabalho é inovador ao inserir o espaço na delimitação do 

mercado relevante em termos geográfico, e abre caminho para novas análises nos mercados 

não abordados no estudo e nos demais setores econômicos.  
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P21 - Eficiência e competitividade da agricultura 

RESUMO 
O último Censo Agropecuário Brasileiro (2006) registrou 193,66 mil estabelecimentos 
agropecuários em Santa Catarina que terão o futuro dependente de sua capacidade de 
gestão. Estudos da gestão que busca o entendimento de sua prática e de como pensam a 
respeito das variáveis ambientais externas a sua unidade de produção agropecuária, são 
relativamente raros. Estabelecer estratégias facilitadoras de sua capacidade de 
reprodução social requer um olhar tanto voltado para o ambiente interno, como também 
para o ambiente externo. As principais questões norteadoras do estudo são: (a) quais são 
as ameaças e as oportunidades das unidades de produção familiar na percepção dos 
agricultores? (b) quais as questões das dimensões externas se revelam merecedoras de 
maior atenção para a melhoria socioeconômica dos agricultores e sua família? Neste 
contexto, objetiva-se analisar as percepções de gestores de unidades de produção 
familiar localizadas em Santa Catarina a partir de um conjunto de variáveis de seu 
ambiente externo que influenciam na criação de estratégias e nas práticas de gestão. A 
presente pesquisa assume características de estudo do tipo qualitativo e quantitativo, 
exploratório e descritivo. As fontes de dados secundários serão livros, teses, 
dissertações, sites, revistas, documentos institucionais, entre outros. A obtenção dos 
dados primários da pesquisa ocorrerá por meio da aplicação de questionário junto a 80 
agricultores e suas famílias, tendo por base o método SWOT. O questionário 
contemplará uma lista de variáveis para compor cinco dimensões: (1) mudanças na 
sociedade; (2) mudanças governamentais; (3) mudanças econômicas; (4) mudanças 
tecnológicas; e (5) mudanças nos mercados. Os resultados apontam que, em relação às 
variáveis associadas ao ambiente externo, predomina a percepção das mesmas como 
ameaças. Todas as dimensões analisadas demonstraram ser relevantes nos processos de 
gestão, sendo fundamental considerar o contexto em que tais processos ocorrem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: gestão; agricultura familiar; análise SWOT; ambiente externo. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o último Censo Agropecuário Brasileiro, em 2006, existiam 5,17 

milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, dos quais 84% enquadravam-se 

na categoria de agricultores familiares, sendo responsáveis por 74,4% da ocupação de 

pessoal no meio rural (cerca de 12,3 milhões de pessoas). O sistema familiar de 

produção agropecuária encontra-se inserido dentro de um contexto socioeconômico 

delicado, independentemente das dificuldades conjunturais do Brasil no momento. 

A Região Sul do Brasil divide-se em três unidades federativas: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná. Nessa região estão situados 19,44% (1,01 milhão) dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros, os quais contribuem com 28,83% (11,6 

bilhões de dólares) do valor da produção nacional e ocupam 12,59% (41,52 milhões de 

hectares) da área agrícola nacional.  

Em períodos recentes, verifica-se uma valorização crescente dos processos de gestão, 

como sendo essenciais para o adequado desenvolvimento de pessoas, organizações e 

instituições. Não obstante esse cenário, comparativamente ainda são pouco estudados os 

processos que envolvem a gestão de unidades de produção familiar, percepção reforçada 

por Batalha, Buainain e Souza Filho (2005), dentre outros. E, quando ocorrem, utilizam 

uma abordagem bastante restrita e compartimentada. 

Se por um lado a agricultura familiar tem papel social inquestionável, por outro lado sua 

capacidade de reprodução é incerta. A prática da gestão desses estabelecimentos 

agropecuários é feita com o propósito de construir o seu futuro, que terá maiores 

possibilidades sucesso quanto maior for sua aderência às novas realidades do mercado e 

da economia. Nesse processo de construção, devem se utilizar da inovação, da 

criatividade e dar a devida atenção às oportunidades e às ameaças do ambiente em que 

vivem.  

É dentro dessa perspectiva que se introduz uma reflexão sobre a possibilidade de 

identificarmos os fatores chaves de sucesso, que estão associados às oportunidades 

advindas do seu ambiente externo. As principais questões norteadoras do estudo são: (a) 

quais são as ameaças e as oportunidades das unidades de produção familiar na 

percepção dos agricultores? (b) quais as dimensões externas se revelam merecedoras de 
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maior atenção para a definição de estratégias que visem a melhoria socioeconômica dos 

agricultores e sua família? 

Neste contexto, objetiva-se no presente artigo analisar as percepções de gestores de 

unidades de produção familiar localizadas no Estado de Santa Catarina, a partir de um 

conjunto de variáveis de seu ambiente externo que influenciam na criação de estratégias 

e nas práticas de gestão.  

O estudo orientou-se pelos princípios da pesquisa qualitativa e quantitativa, de cunho 

exploratório e descritivo, com seleção intencional da amostra e contou com base de 

dados de origem contábil das unidades agropecuárias familiares pesquisados (tão raro 

no mundo rural brasileiro). 

GESTÃO E A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIA 

Drucker (1954) faz uma analogia do gestor com o regente de uma orquestra sinfônica 

“graças a cujo esforço, visão e liderança as partes instrumentais, barulhentas por si 

mesmas, convertem-se no todo vívido da música”. Entretanto, comenta que o maestro é 

apenas um intérprete, pois tem a sua frente uma partitura, e crava: “o gestor é tanto 

compositor quanto maestro”.  

Mintzberg et al. (2010), sugerem dar uma olhada nas imagens populares que retratam a 

gestão, como o maestro da analogia feita por Drucker, e teremos uma ideia do seu 

trabalho: algo bem ordenado e cuidadosamente controlado. No entanto, se observarmos 

alguns gestores em ação vamos constatar um quadro bastante diferente: uma cena muito 

mais próxima do caos. 

Pergunta ainda, a quem diz respeito essa “gestão” ordenada e controlada? Para quem ela 

é feita? Com certeza não é para a totalidade das empresas atuantes no Brasil e, muito 

menos, para a prática da gestão dos 5,17 milhões de estabelecimentos agropecuários 

brasileiros. Os estudos sobre o que os gestores fazem retratam comportamentos e 

situações caóticos, não planejados e marcados pela improvisação. 

Crainer (2014), cita a Wikipedia, “Gestão é o ato de unir pessoas para que atinjam as 

metas e objetivos desejados”. Apesar de ser verdade, enfatizou que a gestão é muito 

mais que isso, dado sua tarefa multifacetada. Considera uma profissão complexa, 
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pessoal e global onde se mistura estratégia, marketing, inspirar pessoas, fazer 

planejamento orçamentário e organizar projetos e compromissos. 

Em outra metáfora referente ao trabalho de uma oleira, “a estratégia artesanal” de 

Mintzberg et al. (2010), os gerentes são os artífices e a estratégia é sua argila. Como a 

oleira, eles situam-se entre um passado de capacidades empresariais e um futuro de 

oportunidades de mercado. E caso sejam artífices de verdade, levam para seu trabalho 

um conhecimento íntimo dos materiais que utilizam. Isso é a essência da criação 

artesanal de uma estratégia, descrita a seguir com mais detalhes por Mintzberg (1998): 

Em seu trabalho, a escultora se senta, tendo à frente o torno e uma quantidade 

de argila. Sua mente está voltada para a argila, mas ela também tem 

consciência que está situada entre suas experiências passadas e suas 

perspectivas para o futuro. Ela sabe exatamente o que funcionou e o que não 

funcionou no passado. Tem um conhecimento íntimo do trabalho, de suas 

capacidades e seus mercados. Como artífice, ela sente mais do que analisa 

essas coisas; seu conhecimento é "implícito". Tudo isso está em atividade em 

sua mente, à medida que ela lida com a argila. O produto que toma forma no 

torno é provavelmente parte da tradição de seu trabalho passado, mas ela 

pode se afastar dele e seguir uma nova direção. Mesmo assim, o passado não 

é menos presente que o momento atual e se projeta no futuro. 

No trabalho do artesão surgem palavras como experiência, dedicação, envolvimento 

com a argila, toque pessoal, senso de harmonia, senso de integração e domínio dos 

detalhes. Os gestores que formulam estratégias se envolvem, são sensíveis, conhecem 

sua organização e seu setor de atuação pelo toque. É, dessa forma, que os gestores criam 

sua estratégia e não somente lendo relatórios ou análises setoriais. 

Mintzberg et al. (2010), sugerem que a estratégia consiste em uma força mediadora 

entre a organização e seu ambiente, um padrão no processo de tomada de decisões 

organizacionais para fazer face ao meio envolvente. A avaliação externa das ameaças e 

oportunidades com que uma organização se defronta, consideradas em termos de seus 

fatores-chaves, e uma avaliação interna das forças e fraquezas da própria organização, 

em termos de competências distintivas, permitem criar a estratégia. As forças internas 

permitem explorar as oportunidades externas, ao passo que as fraquezas internas sejam 

contornadas a fim de evitar as ameaças. 
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A formulação de estratégias como um processo de concepção pelos gestores continua a 

formar a base dos estudos e da prática da gestão das unidades de produção agropecuária 

familiar. O responsável pela gestão encontra-se entre ela e o seu contexto, o mundo 

exterior relevante para a sua unidade. Como observou Druker (2012), “mudança é 

oportunidade”, sendo que algumas são intensas e profundas, outras são transitórias, mas 

nem por isso menos importantes, e cada uma delas devem ser exploradas como 

oportunidade de se realizar algo novo e diferente. Segue-se em frente, agora desenhando 

como identificar as percepções dos gestores sobre as variáveis externas. 

METODOLOGIA 

Este artigo tem como referência os princípios da pesquisa qualitativa e quantitativa, a 

partir de levantamento bibliográfico e aplicação de questionário a agricultores de 80 

unidades de produção familiar de Santa Catarina, selecionadas intencionalmente. As 

referidas propriedades são contempladas no âmbito da parceria estabelecida entre a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), a 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC) e 

a empresa Souza Cruz.  

A parceria em questão tem por objetivo avaliar e qualificar os processos de gestão dos 

agricultores familiares assistidos, principalmente por meio do uso da ferramenta 

eletrônica de contabilidade desenvolvida pela EPAGRI (denominada Contagri) e do 

acompanhamento técnico e gerencial das unidades de produção. No âmbito desta 

parceria, atualmente são assistidas 240 unidades de produção localizadas nos três 

estados da região Sul do país, distribuídas em 12 núcleos (compostos por 

aproximadamente 20 propriedades cada). Contudo, no presente artigo são objeto de 

estudo somente as unidades localizadas em Santa Catarina. 

Os quatro polos de Santa Catarina são compostos pelos seguintes municípios: 

 Polo de Braço do Norte: municípios de Braço do Norte e Jaguaruna; 

 Polo de Imbuia: município de Imbuia; 

 Polo de Canoinhas: município de Canoinhas; 

 Polo de São Miguel do Oeste: municípios de São Miguel do Oeste, Guaraciaba, 

Paraíso, Barra Bonita, Bandeirante, Romelândia e Iraceminha. 



3424    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

Figura 1 – Localização dos polos de Santa Catarina abrangidos pelo presente estudo. 

  
Fonte: Elaboração dos autores. 

O questionário contemplou três tópicos principais: (1) caracterização e identificação; (2) 

variáveis relacionadas ao ambiente externo da unidade; (3) variáveis relacionadas ao 

ambiente interno (estas últimas variáveis não serão apresentadas no presente artigo). 

Cada variável era classificada pelos entrevistados como ameaça ou oportunidade (no 

caso do ambiente externo) e, depois, solicitava-se a manifestação dos mesmos em 

relação ao grau de importância da variável nas práticas de gestão na sua unidade: (1) 

Sem importância; (2) Pouco importante; (3) Importante; (4) Muito importante. 

Todas as variáveis analisadas neste estudo foram agrupadas em dimensões. No ambiente 

externo foram utilizadas cinco dimensões: (1) Mudanças na sociedade; (2) Mudanças 

governamentais; (3) Mudanças econômicas; (4) Mudanças tecnológicas; e (5) Mudanças 

nos mercados.  

Para fins de análise, as respostas de cada variável foram ponderadas multiplicando-se as 

mesmas por valores de 0 a 3, de acordo com o grau de importância: Sem importância 

(x0); Pouco importante (x1); Importante (x2); Muito importante (x3). Os gráficos 

apresentados neste artigo indicam o grau de importância total de cada variável e a 

composição desse grau (ameaça e oportunidade ou fraqueza e fortaleza). Considerando-

se o total de questionários analisados e a ponderação realizada, o máximo a ser obtido 

em cada variável são 240 pontos. 

Existem uma multiplicidade de fatores envolvidos no processo de gestão de qualquer 

unidade de produção agropecuária. Neste artigo, optou-se por focar a análise nas 

variáveis relacionadas ao ambiente externo das unidades de produção sem deixar de 
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considerar a importância das dimensões do ambiente interno. A partir de um conjunto 

de questões amplamente apontadas como determinantes pela bibliografia que trata do 

tema, buscou-se fazer as adequações para o público objeto de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente traça-se o perfil socioeconômico das unidades de produção agropecuária 

que compõem esta pesquisa. Em seguida, apresentam-se os resultados da pesquisa de 

campo e analisa-se as percepções dos agricultores sobre variáveis do ambiente externo 

que afetam a gestão das unidades. 

Caracterização das unidades de produção agropecuária analisadas 

As unidades de produção agropecuária participantes da pesquisa estão localizadas em 

distintos contextos regionais e apresentam diferenças em termos de dimensões da 

exploração agrícola, disponibilidade de força de trabalho e da composição e magnitude 

do valor do capital total.  

Os indicadores médios de uso dos fatores de produção terra, trabalho e capital das 

unidades de produção agropecuária analisadas no presente artigo, constam da Tabela 1. 

Foram calculados esses indicadores para o grupo de 10% de unidades com maior lucro 

econômico e 10% com menor lucro no ano agrícola 2014/2015. 

Tabela 1 – Indicadores de uso dos fatores de produção terra, trabalho e capital das 
unidades de produção agropecuária por estrato de participação do lucro. 

 10% mais Média geral 10% menos 

mmmenos Dimensão da exploração       
Área Total (ha) 19,39  19,46  22,6  
    - Superfície Agrícola Útil (ha) 14,71  14,39  17,59  
    - Área Adicional Total (ha) 1,84  2,64  4,7  
Trabalho       
UTH Total 2,96  3,02  2,44  
    - UTH Familiar 2,57  2,69  2,29  
    - UTH Assalariada 0,39  0,33  0,15  
Capital/UTH R$ % R$ % R$ % 
Total 123.052,00 100% 138.483,00 100% 264.833,00 100% 
    - Terra 53.063,00 43% 75.634,00 55% 180.229,00 68% 
    - Máquinas e equipamentos 34.462,00 28% 26.166,00 19% 39.294,00 15% 
    - Giro 18.788,00 15% 13.950,00 10% 11.370,00 4% 
    - Construções 12.978,00 11% 16.807,00 12% 24.179,00 9% 
    - Animais 3.729,00 3% 5.850,00 4% 9.750,00 4% 
    - Culturas permanentes 32,00 0% 76,00 0% 12,00 0% 
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Obs.: as “10% mais” corresponde à média de 10% das unidades com maior lucro econômico do ano 
agrícola 2014/15; a “Média geral” corresponde à média do total de unidades participantes do estudo; e as 

“10% menos” corresponde à média das 10% de unidades com menor lucro do ano agrícola 2014/15. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da pesquisa. 

Na análise dos resultados, podemos destacar três constatações principais: 

1. Em relação à dimensão de exploração, as unidades com maior desempenho 

econômico possuem área muito próxima da média do grupo, em torno de 19,4 

ha. As 10% mais bem-sucedidas dispõem de uma área de terra total e de 

superfície agrícola útil um pouco menor que aquela ocupada pelas 10% menos; 

2. Inversamente, no tocante às variáveis relacionadas à dimensão trabalho, as 

unidades de produção com melhores resultados econômicos apresentam índices 

superiores ao grupo cujos resultados ão menores. O grupo mais bem-sucedido 

dispõe de uma presença física de trabalho total de 2,96 UTH, enquanto as 10% 

menos bem-sucedidas dispõem de 2,44 UTH; 

3. Com relação à dimensão capital, percebe-se haver indícios de que o grupo de 

unidades de produção com desempenho econômico acima da média potencializa 

o uso dos recursos disponíveis em relação aos resultados econômicos obtidos. 

Observe-se que o grupo bem-sucedido conta com o valor da capital terra menor 

do que 3 vezes daquele do grupo com menor desempenho econômico. 

Araujo et al., (2016), sobre a composição da renda bruta total, constataram que no grupo 

das unidades de produção com mais lucro, 82% da renda total é originada das atividades 

com produção vegetal. Já no grupo das unidades menos bem sucedida, a produção 

vegetal participa com percentual um pouco menor, 75% da renda bruta da unidade de 

produção. Além disso, fazem quatro constatações sobre os produtos com maior peso na 

composição da renda das unidades de produção pesquisadas: 

1. O tabaco de estufa compõe 54% na renda média total (bruta) do universo de 

unidades de produção pesquisadas;  

2. A bovinocultura contribuiu com 15% da renda bruta total. Esta atividade tem um 

peso maior junto ao grupo de unidades de produção economicamente menos bem-

sucedidas; 

3. A cebola tem uma importante participação na renda total das unidades de produção 

que obtiveram mais lucro econômico. Essa produção localiza-se na região alto vale 
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catarinense (Município de Imbuia), sendo o valor econômico significativo para o 

grupo que explora essa cultura; 

4. O tabaco de galpão3 ocupa o quarto lugar em termos de contribuição para a renda 

bruta total, depois do tabaco de estufa, bovinos e cebola. O tabaco de galpão é 

explorado por parte das unidades de produção, que coincidentemente obtiveram 

lucro econômico mais modesto em relação às demais unidades de produção.  

O lucro econômico por unidade de trabalho homem para cada uma das unidades de 

produção agropecuária analisadas é apresentado na Figura 2. Utilizou-se como custo de 

oportunidade do capital total a taxa de 6%, enquanto que para o custo de oportunidade 

do trabalho foram utilizados dois cenários: (1) 13 salários mínimos/UTH/ano e; (2) 31 

salários mínimos/UTH/ano. 

 
Figura 2 – Lucro Econômico por Unidade de Trabalho Homem (LE/UTH)  

das unidades de produção agropecuárias analisadas. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da pesquisa. 

No cenário (1), 80% das unidades de produção estudadas operam com lucro econômico 

e extraordinário, sendo que o estrato de 10% dessas unidades de produção com maior 

lucro atingiu a média R$ 31.442,00/UTH. Para o cenário (2), o número de unidades de 

produção com lucro econômico se reduz significativamente para próximo de 31% do 

total das unidades, sendo que o grupo de 10% dessas unidades de produção com maior 

lucro reduz sua média para R$ 19.626,00/UTH. 

Analisar por que em uma situação de prejuízo econômico as unidades de produção 

agropecuária não interrompem sua produção ou quando elas deveriam realmente parar 

                                                           
3 O tabaco de estufa e de galpão tratam-se de sistemas de cultivo diferenciados para um mesmo tipo de 
cultura 
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de produzir, vão além dos objetivos do presente estudo. Por outro lado, apresentar as 

percepções dos agricultores sobre variáveis do ambiente externo que afetam a gestão 

das unidades, é o que se prentende demonstrar a seguir. 

Percepção dos gestores sobre o ambiente externo  

O ambiente externo é caracterizado como sendo o conjunto de questões de força maior, 

externas à entidade ou organização que está sendo analisada (neste caso, as unidades de 

produção agropecuária) e que está fora do seu controle. A análise do ambiente externo 

tem por objetivo identificar as oportunidades e ameaças que se colocam diante das 

unidades num determinado momento.  

A abordagem utilizada para obter as percepções dos gestores, diferentemente de outros 

trabalhos baseados no método SWOT, parte de um conjunto pré-definido de variáveis 

cabendo aos gestores das unidades avaliá-las enquanto ameaça ou oportunidade e 

atribuírem-lhe a importância. 

A Figura 3 apresenta o peso atribuído pelos gestores às cinco dimensões que compõem 

o ambiente externo, independente da classificação como ameaça ou oportunidade.  

 
Figura 3 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240,  

das dimensões do ambiente externo4. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

Os gestores percebem as variáveis do ambiente externo preponderantemente como 

ameaças, percepção que representa 53,5% do grau de importância total atribuído. As 
                                                           
4 Para cada tema, os agricultores eram solicitados a classificá-lo como ameaça ou oportunidade e fraqueza 
ou fortaleza Na sequência, atribuíam um valor àquele tema de (0 a 3), segundo o seu grau de importância. 
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dimensões que obtiveram a maior pontuação média foram “Mudanças nos mercados e 

fornecedores” e “Mudanças tecnológicas”, este último percebido quase que 

exclusivamente como oportunidade. Numa posição intermediária de grau de 

importância aparecem as “Mudanças econômicas” e as “Mudanças governamentais”, 

sendo esta última percebida em 69% como ameaça. A dimensão “Mudanças na 

sociedade” obteve a menor pontuação.   

Ressalta-se que todas as dimensões obtiveram pontuações médias elevadas, o que 

denota a importância de todas elas para os gestores, como veremos na sequência. 

Mudanças na sociedade 

No âmbito da dimensão “Mudanças na sociedade”, a variável “Crescimento da 

urbanização” aparece em primeiro lugar em termos de importância, chamando a atenção 

o fato da mesma ser percebida como uma oportunidade para 82% das respostas 

ponderadas.  

 
Figura 4 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240, e a 

percepção sobre as variáveis relacionadas às mudanças na sociedade. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

Craice & Pezzo (2015) observa que a população urbana catarinense é cinco vezes maior 

que a rural e em todas as mesorregiões do Estado de Santa Catarina há predomínio de 

pessoas vivendo no urbano.  Além disso, a população rural do estado diminuiu 137 mil 

habitantes entre os anos de 2000 e 2010, segundo o Censo de 2010 do IBGE. 

Essas tendências fortaleceram a tese defendida por muitos analistas de que em Santa 

Catarina estaria ocorrendo uma “litoralização” da população. Ao longo das últimas 

décadas foram observados um duplo movimento no estado de Santa Catarina: “por um 
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lado, contatou-se um processo de esvaziamento de áreas rurais em diversas regiões e, 

por outro, verificou-se a concentração da população nas áreas litorâneas do estado”. 

(Mattei, 2015) 

A variável que aborda a influência das mudanças nos padrões de consumo na sociedade 

sobre a gestão das unidades obteve valorização intermediária no âmbito desta dimensão, 

sendo fortemente percebida como uma oportunidade (em 90 % das respostas 

ponderadas). 

Em outra direção, a tendência de envelhecimento da população e o aumento 

populacional em taxas decrescentes foi majoritariamente percebido como uma ameaça 

(93,2% das respostas ponderadas) e, entre as variáveis desta dimensão, apresentou a 

menor valorização.  

Craice & Pezzo (2015) apontam que a taxa de crescimento populacional do estado de 

Santa Catarina ficou superior entre 1991 e 2000 (1,85% ao ano) e inferior entre 2000 e 

2010 (1,55%). A dinâmica populacional recente de Santa Catarina caracteriza-se por um 

processo de crescimento populacional a taxas decrescentes (sobretudo via saldos 

migratórios positivos) e concentração de sua população no litoral do território 

catarinense.  

Dados apresentados por Feliciano et al (2015, p.17), sobre a faixa etária predominante 

na população residente no meio rural catarinense, registra mais de 60% dos indivíduos 

acima de 45 anos. Neste contexto, cabe perguntar: considerando as mudanças nos 

padrões de consumo e a tendência ao crescimento da urbanização, percebidas 

positivamente pelos gestores, como aproveitar as oportunidades deste movimento?  

Mudanças no governo 

As alterações na legislação previdenciária e tributária foram as variáveis da dimensão 

“Mudanças no governo” mais valorizadas. Foi quase unânime a percepção de que a 

legislação previdenciária e a legislação tributária constituem-se numa ameaça, sendo 

percebida por aproximadamente 98% das respostas ponderadas.  
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Figura 5 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240, e a 

percepção sobre as variáveis relacionadas às mudanças governamentais. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

A “Responsabilidade nas contas públicas” e as “Alterações na legislação trabalhista” 

são vistas majoritariamente como ameaças. Em relação à primeira variável, embora o 

objetivo inicial fosse avaliar a percepção dos agricultores sobre a responsabilidade nas 

contas dos governos, é provável que a atual crise econômica e política, muitas vezes 

associada a um descontrole nos gastos públicos, tenha influenciado nas respostas. A 

legislação trabalhista foi percebida majoritariamente como ameaça. Chama-se atenção 

para o fato de que 47 % dos agricultores entrevistados não contratam força de trabalho 

assalariada (dados obtidos do programa Contagri, ano agrícola 2014/15). Os receios em 

relação à legislação trabalhista podem ajudar a explicar essa situação, mas são 

necessárias análises posteriores mais aprofundadas a respeito desse resultado. 

Quanto às alterações na legislação ambiental e às alterações nas políticas agrícolas e 

programas governamentais, os gestores percebem essas variáveis majoritariamente 

como oportunidade e atribuíram uma valorização entre 180 a 183 pontos (valoração de 

menor a intermediária entre todas as variáveis que compõem a dimensão mudanças 

governamentais). Os resultados em relação à legislação ambiental causa certa surpresa, 

tendo em vista ser esperado no meio rural predominar uma percepção negativa em 

relação a essa variável, em decorrência de restrições de uso e conflitos históricos 

associados à mesma. 

De forma geral, essa dimensão teve uma percepção majoritariamente negativa, sendo 

considerada uma ameaça em mais de 2/3 das respostas ponderadas. É bastante provável 
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que o atual momento econômico e político do país tenha influenciado as respostas, 

sendo que as percepções dos gestores sobre o ambiente econômico serão apresentadas 

na sequência.  

Considerando as mudanças na legislação previdenciária, trabalhista e tributária e uma 

possível redução de investimento governamental para a agricultura, pergunta-se: o que 

fazer para minimizar essas ameaças? 

Mudanças na economia 

O “Crescimento econômico mundial” e o “Crescimento da demanda mundial de 

alimentos” são percebidos por 100% dos respondentes como oportunidades, conforme 

demonstra a Figura 6. Interessante notar que a primeira recebeu o menor grau de 

valoração entre as variáveis da dimensão “Mudanças na economia”. No caso da 

demanda de alimentos, destacamos a valorização atribuída a essa variável (mais 

pontuada nesta dimensão), uma vez que dentre os agricultores entrevistados predomina 

o cultivo do tabaco, com ocorrência também de outros cultivos com finalidades não 

alimentares. 

 
Figura 6 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240, e a 

percepção sobre as variáveis relacionadas às mudanças na economia. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

Em sentido contrário, todas as demais variáveis são percebidas majoritariamente como 

ameaças. Entre elas, a “Crise econômica” e a “Taxa de desemprego”, respectivamente, 

foram as mais valorizadas. Chama a atenção o fato de que a taxa de desemprego foi 

percebida como oportunidade em 15,3 % das respostas ponderadas. A explicação para 
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este fato poderia estar relacionada à necessidade de contratação de trabalho temporário 

que, com o aumento do desemprego, tende a ter seu valor reduzido. Contudo, mais uma 

vez ressalta-se que 53% dos agricultores desta amostra realizam contratação de força de 

trabalho externa à propriedade, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 1. 

No mesmo sentido que as duas variáveis “Crise econômica” e a “Taxa de desemprego”, 

a variável “Taxa de juros” é percebida quase unanimemente como ameaça atingindo 97 

% de avaliação negativa. Deve-se registar ainda que no momento da aplicação do 

questionário, a taxa Selic era de 14,25% a.a., uma das mais altas do mundo, o que 

certamente contribui com tal percepção.  

Por fim, em relação a variável “Taxa de câmbio”, a mesma é percebida como ameaça 

alcançando 87% de avaliação negativa. Dado a importância do tabaco nas propriedades 

analisadas, produto predominantemente destinado à exportação, e o câmbio 

desvalorizado no momento da entrevista possivelmente tem relação com tal percepção. 

É importante destacar que, assim como a dimensão anterior, “Mudanças na economia” 

também foi percebida como ameaça pela maioria das respostas ponderadas (59,7%). O 

atual cenário econômico do país ajuda a explicar tal resultado e nos remete para a 

seguinte pergunta: o que fazer do ponto de vista da gestão? 

Mudanças tecnológicas 

Diferente das dimensões anteriormente analisadas, “Mudanças tecnológicas” foi 

percebida quase unanimemente como oportunidade. Também foi atribuído a esta 

dimensão o maior peso dentre todas do ambiente externo e, em seguida, aparecendo a 

dimensão “Mudanças nos mercados”.  

O surgimento e difusão de novas tecnologias de produção e o surgimento de inovações 

nas tecnologias de informação e de conhecimento são percebidos por 98,2 % dos 

respondentes como sendo oportunidades. Ressalta-se que às inovações nas tecnologias 

de informação e de conhecimento foi atribuído uma valoração praticamente a mesma 

àquela destinada às novas tecnologias de produção. 
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Figura 7 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240, e a 

percepção sobre as variáveis relacionadas às mudanças tecnológicas. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

No contexto da percepção fortemente positiva relacionada às mudanças tecnológicas, as 

questões que se colocam são: como desenvolver pesquisas e sistemas de inovação que 

garantam às unidades de produção agropecuária um fluxo contínuo de inovações para o 

mercado? Que estratégias de extensão rural e de assistência técnica deveriam ser 

implementadas para favorecer a prosperidade dessas unidades de produção 

agropecuárias?  

Mudanças no mercado 

O surgimento de “Novas possibilidades de comercialização” é percebido por 98,6% dos 

respondentes como sendo uma oportunidade, além de ter sido a variável mais valorizada 

desta dimensão. Para Wilkinson (2014, p. 10), os produtos orgânicos e os produtos 

certificados as oportunidades de inserção econômica se multiplicam por conta da 

demanda de produtos diferenciados, enquanto que para outros agricultores, as cadeias 

tradicionais mantêm-se ainda como a melhor opção. Ressalta-se que no caso dos 

agricultores aqui analisados, como já detalhado anteriormente, em termos de 

contribuição na renda bruta predomina o tabaco, seguido da bovinocultura de leite e 

cebola. 
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Figura 8 – Grau de importância médio, numa escala ponderada de 0 a 240, e a 

percepção sobre as variáveis relacionadas às mudanças nos mercados. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016). 

Numa economia de mercado, como a brasileira, o principal sinalizador para a tomada de 

decisões é o seu sistema de preços. No caso desta pesquisa, de forma quase unânime os 

respondentes julgam as variações de “Preços dos insumos agrícolas” como uma ameaça 

muito importante. Por outro lado, os “Preços dos produtos agrícolas” são apontados 

como uma ameaça, mas 24% das respostas ponderadas avaliam como oportunidade.  

Levando-se em consideração o fato dos agricultores serem tomadores de preço de 

ambos os lados, insumos e produtos agrícolas, chama a atenção a percepção positiva 

que parcela dos agricultores têm com relação aos preços dos produtos agrícolas. Isso 

pode estar associado à predominância do tabaco nas unidades, uma vez que essa cultura 

é comumente tida como de alta rentabilidade, não obstante outras características que 

possam ser associadas à mesma. Outro fato importante (Epagri, 2016), na 

comercialização da safra 2015/16, o preço médio pago ao produtor aumentou 37% no 

tabaco Virgínia e 48% no tabaco Burley, em relação à safra passada. Além disso, os 

diferentes contextos regionais parecem explicar os resultados: nos municípios de Braço 

do Norte e Imbuia, 100% do grau de importância conferido a esta variável foi percebido 

como uma ameaça; no município de São Miguel d’Oeste, 84% do grau de importância 

conferido a esta variável também foi percebido como uma ameaça; por outro lado, no 

município de Canoinhas 93% a percepção foi outra, os gestores percebem esta variável 

como oportunidade. 
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No mesmo sentido, os respondentes percebem a entrada de novas unidades de produção 

no seu ramo de atuação majoritariamente como ameaça (apenas 23% da pontuação 

confere o caráter de oportunidade a essa variável). Esse resultado não causa surpresa, 

considerando o fato dos agricultores estarem operando num mercado bastante 

competitivo para as principais atividades de seu sistema de produção. Essa percepção 

também demonstra que, embora a margem seja pequena, há uma predominância do 

senso de competição em relação ao de cooperação. Finalmente, considerando a presente 

análise, caberia o seguinte questionamento ao gestor: como você se adapta as mudanças 

de mercado? 

O que fazer agora 

É preciso ser mais abrangente no sentido de se preocupar com o conteúdo e o processo, 

a inspiração e a restrição, com o coletivo e o individual, o planejado e o aprendido, o 

econômico e o político. Em outras palavras, é preciso ir além do diagnóstico da situação 

socioeconômica atual e da compreensão das percepções dos gestores sobre as varáveis 

do ambiente externo.  

A resposta a “o que fazer agora” certamente tem correlação com a análise da capacidade 

de reprodução social e da percepção dos gestores sobre o contexto em que atuam, mas 

não são de modo algum idênticas. Saber diagnosticar a ocorrência de um ataque 

cardíaco, não é, absolutamente, saber dar o prognóstico (como tratá-lo). E, neste exato 

instante, o tratamento é o que deve mais preocupar-nos. 

Parece razoável afirmar que os gestores percebem as variáveis consideradas do 

ambiente externo mais como ameaças. Sem a pretenção de detalhar o conjunto de 

variáveis apontamos algumas delas percebidas fortemente como ameaça: alterações na 

legislação previdenciária (98,6%); alterações na legislação tributária (97,9%); preços 

dos insumos (97%); alterações na legislação trabalhista (90,1%); crescimento da 

população a taxas decrescentes e envelhecimento da população (80%); preços dos 

produtos agrícolas (76%); e, entrada de novas unidades de produção (75%). 

É possível afirmar também que nenhuma das variáveis isoladamente captura a essência 

da gestão dentro do contexto que envolve o estabelecimento agropecuário, sendo 

necessário considerá-las no seu conjunto. Como dos Reis (2014) refere, a 
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competitividade das mesmas empresas é induzida sobretudo pela qualificacão dos 

recursos humanos e pelo progresso tecnológico e isto nos remete a necessidade de 

considerar as variáveis do ambiente interno e avaliar suas competências distintivas.  

O presente artigo apresentou os resultados parciais para o Estado de Santa Catarina de 

um estudo mais amplo, que contempla os três Estados do Sul do Brasil, em parceria 

com entidades públicas e privadas. A busca pela resposta a pergunta anterior passa pela 

mente de cada um dos 240 agricultores participantes do estudo e pelas discussões 

coletivas previstas para serem realizadas nas doze localidades do sul do Brasil, nos 

meses de setembro e outubro de 2016. Para isso, mais objetivamente, é preciso: (1) 

Compreender melhor as percepções dos agricultores sobre os fatores externos e internos 

que influenciam na prática da gestão; (2) Identificar potencialidades e propor ações 

preliminares visando promover o aprimoramento dos processos de gestão; (3) Validar as 

ações propostas preliminarmente junto aos atores sociais (instituições públicas, privadas 

e entidades da sociedade civil) que poderão resultar em projetos e na proposição de 

políticas públicas.  

Embora se considere relevante analisar a lucratividade de estabelecimentos 

agropecuários com perfil familiar e as condições de reprodução social das mesmas, não 

se desconhece a existências de inúmeros outros fatores associados à permanência do 

agricultor na atividade (além daquelas variáveis consideradas no presente estudo). Neste 

sentido, estudos futuros seriam interessantes para responder questões como: (1) quais 

são os determinantes das diferenças observadas entre as unidades de produção mais 

bem-sucedidas com as menos bem-sucedidas? O entendimento dessas diferenças poderá 

contribuir à ampliação da capacidade de reprodução social de milhares de 

estabelecimentos agropecuários; e (2) quais as oportunidades de empregos urbanos e os 

salários aí vigentes, que no contexto de cada dinâmica regional, têm forte influência nas 

decisões dos assalariados rurais permanecerem ou não na atividade? É bom lembrar, o 

Brasil tem 86% da população urbanizada.  

Pensar novas estratégias e produzir inovações são alguns dos desafios dos gestores de 

cada um dos 193 mil estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina (ou se quiser, 

dos 1,01 milhão de estabelecimentos agropecuários do Sul do Brasil), na busca de sua 

reprodução social para os próximos anos. Oportunizar a troca de conhecimento e 
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aproveitar a experiência de quem faz a prática da gestão pode ser interessante para que 

eles mesmos possam responder aos desafios e às oportunidades estratégicas. Nesse 

processo de enfrentamento, devem se utilizar da inovação, da criatividade e dar a devida 

atenção às oportunidades e à formulação do problema, evitando-se dedicar energia na 

busca de uma solução para um problema errado. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um estudo descritivo e analítico 
da consolidação e expansão do setor surcroenergético em Goiás no período de 2000 a 
2010. O estudo apresenta-se no formato de uma pesquisa exploratória e quantitativa, 
onde apresentaremos a expansão desse setor em Goiás no período delimitado e suas 
relações com os programas e ações estatais. Para a realização deste trabalho procedeu-se 
à pesquisa bibliográfica teórica e técnica, bem como a analise, tabulação e mapeamento 
de dados. Por meio deste estudo podemos concluir que os produtores de cana-de-açúcar 
e seus derivados sempre possuíram lugar privilegiado nas ações estatais direcionadas à 
economia no Brasil, tendo sempre seus direitos resguardados pelo Estado.  A expansão 
e consolidação do setor sucroenergético em Goiás, bem como no Brasil, foi e continua 
amparada por programas, ações e linhas de financiamento estatal. Em Goiás, esse setor 
passou por grande expansão durante os anos de 2000 e 2010, firmando-se como o 
segundo maior produtor de álcool do Brasil no ano de 2010. Pode-se perceber que Goiás 
apresenta-se como unidade estratégica para a expansão do setor sucroenergético no 
Brasil, pois possui condições legais, de financiamento, locacionais e naturais que o 
torna atrativo ao setor. 
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O cultivo da cana-de-açúcar foi a primeira atividade econômica brasileira 

com estrutura produtiva organizada e incentivada pelo Estado. Participa na economia do 

Brasil desde o período colonial. Mesmo com as mudanças políticas, de colônia para 

Império e, posteriormente, república, o setor canavieiro continuou a ocupar posição de 

importância nas decisões e ações protagonizadas pelo Estado para a economia. Portanto, 

a cana-de-açúcar exerceu e ainda exerce posição hegemônica junto ao Estado, onde seus 

produtores sempre tiveram suas necessidades e interesses resguardados. 

Alguns programas em âmbito federal e estadual criados nos séculos XX e 

XXI contribuíram para a consolidação do setor sucroenergético sobre as bases da 

indústria, bem como para sua expansão sobre outras áreas do país, principalmente sobre 

a região Centro-Oeste. Porém, para o estado de Goiás, os últimos anos do século XX e 

primeira década do século XXI, foram importantes para a criação de um ambiente 

favorável e atrativo para os investimentos no setor sucroenergético. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo descritivo e 

analítico da consolidação e expansão do setor surcroenergético em Goiás no período de 

2000 a 2010. Procedeu-se aos seguintes passos metodológicos: pesquisa bibliográfica 

teórica; pesquisa bibliográfica técnica e analise, tabulação e mapeamento de dados. 

Este artigo divide-se em cinco seções, a contar com esta introdução. 

Portanto, na segunda seção procuramos realizar uma contextualização histórica do 

desenvolvimento do setor sucroenergético no Brasil; na terceira seção realizaremos um 

levantamento das principais ações estatais para o crescimento econômico, em âmbito 

federal e estadual, da primeira década do século XXI e suas relações com a 

consolidação e expansão do setor sucroenergético em Goiás; na quarta seção apresentar-

se-á a análise dos dados sobre a consolidação e expansão desse setor em Goiás no 

decorrer dos anos de 2000 a 2010; por fim, a quinta e última seção apresenta as 

considerações finais a respeito deste trabalho. 

Contextualização histórica do desenvolvimento do setor sucroenergético no Brasil 

Segundo Carvalho (2012), apoiado em outros autores, a cana-de-açúcar é 

uma planta originária da Papua Nova Guiné, tendo sido descrita cientificamente em 

meados do século XVIII. Foi introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI. 

Introdução 
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Furtado (2007) nos informa que a introdução da cana-de-açúcar no Brasil foi resultado 

de uma forte pressão que outras nações europeias provocaram sobre os reinos ibéricos, 

com o intuído de deslegitimar o Tratado de Tordesilhas. A respeito desse fato, o autor 

aponta que:  

O início da ocupação do território brasileiro é em boa medida uma 
consequência da pressão política sobre Portugal e Espanha pelas demais 
nações europeias. Nestas últimas prevalecia o princípio de que espanhóis e 
portugueses não tinham direito senão àquelas terras que houvessem 
efetivamente ocupado. Dessa forma, [...] tornava-se cada dia mais claro que 
se perderiam as terras americanas a menos que fosse realizado uma esforço 
de monta para ocupa-las permanentemente. (FURTADO, 2005, p 12) 

Portanto, como nos aponta Furtado (2007), é na exploração da cana-de-

açúcar1 que a Coroa Portuguesa vê como forma de iniciar uma atividade econômica na

colônia e por via de fato ocupar, tomar posse e defender o seu vasto território. Dessa 

forma, o litoral nordestino foi “invadido” por essa cultura e constituiu-se, por longo 

período, como o principal centro econômico da colônia. 

Segundo Szmrecsányi (1979), em menos de 50 anos após o início do cultivo da 

cana-de-açúcar no Brasil, o setor açucareiro2 da colônia portuguesa já possuía domínio

de grande parte do mercado internacional. Entretanto, já no século XVII a produção de 

açúcar brasileiro começou a sofrer baixas devido à concorrência no mercado de 

produtos tropicais advindos, principalmente, das colônias inglesas e francesas 

(FURTADO, 2007). No início do século XVIII, devido às significativas descobertas de 

depósitos auríferos e à constante perda de espaço do açúcar brasileiro no mercado 

externo, a cana-de-açúcar sede espaço para outra atividade econômica: a extração 

aurífera. 

Como nos aponta Fischetti (2008), o século XIX também não se constitui em 

um bom período para o setor da cana-de-açúcar no país. Em meio a transformações 

profundas na política e no sistema de governo brasileiro, (Império/República), o preço 

do açúcar continuou a sofrer depreciação no mercado internacional. Segundo o autor:  

1 Vale ressaltar que os portugueses já possuíam vasta experiência no cultivo dessa cultura em suas ilhas 
atlânticas: Ilha da Madeira e Açores. 
2 Segundo Silva e Peixinho (2012, p. 99) “[...] por força da ação estatal o setor evoluiu de açucareiro para 
sucroalcooleiro e depois para o agroenergético ou sucroenergético” refletindo diferentes denominações 
para o setor, dependendo da época e do contexto em que se aborda. 
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Nessa época, Cuba liderava a produção mundial de açúcar de cana com 25% 
do total e o açúcar de beterraba produzido na Europa e nos EUA significava 
36% da produção mundial. O Brasil contribuía com apenas 5% de um total de 
2.640.000 toneladas em 1874. (FISCHETTI, 2008, p. 20) 

Devido à constante baixa na produção de açúcar brasileiro, o século XIX marca 

o início da modernização do setor, onde, com intuito de contornar a situação, “o

Imperador D. Pedro II [...] determinou um estudo que fizesse o Brasil retornar aos 

patamares de maior produtor mundial e, em 1857, foi elaborado um programa de 

modernização da produção açucareira” (MIRANDA, VASCONCELOS e LANDELL 

2008 apud Carvalho 2012, p. 73)3.

Tal ação por parte do Império ensejou na atração de capital estrangeiro para a 

modernização produtiva do setor. Segundo Ramos (1991):  

A atração do capital estrangeiro foi feita fundamentalmente com base em 
mecanismos fiscais e financeiros. O principal deles era de natureza 
financeira: a garantia de 7% para quem se dispusesse a produzir açúcar 
“mediante o emprego de aparelhos e processos os mais aperfeiçoados”. 
Outros incentivos diziam respeito a facilidades para importação dos 
equipamentos e para seu transporte no interior do país etc. Esses incentivos 
foram concedidos a partir da década de 1870 por meio de leis provinciais e 
por leis do Governo Central, caracterizando, na verdade, fortes mecanismos 
subsidiadores do capital privado. (RAMOS, 1991 apud CARVALHO, 2012, 
p. 74) 

Já no século XX, após intensas transformações políticas e no bojo da 

hegemonia do café e início da industrialização do país, os, agora, usineiros começaram a 

se reunir através de congressos4 e conferências para discutir os problemas produtivos

que enfrentavam, bem como para promover formas de articulação que privilegiassem 

seus interesses nas ações do governo. 

Carvalho (2012) nos chama atenção para entendermos que os usineiros do 

início do século XX já não eram apenas produtores de açúcar, mas também de álcool. 

Nesse sentido, articulações também foram esquematizadas pelos produtores para que o 

auxílio estatal também abarcasse a produção desse produto. O autor nos aponta que em 

3 Carvalho (2012) nos mostra que as ações do Estado, enquanto Metrópole (período colonial) e Império 
(Brasil independente), para contornar os problemas de produção do setor e iniciar sua modernização, 
demonstram que o setor sempre conservou sua hegemonia junto ao Estado.  
4 “Em 1901, realizou-se o 1° Congresso Nacional de Agricultura, promovido pela Sociedade Nacional de 
Agricultura (fundada em 1897), com sede no Rio de Janeiro. O conclave tinha o intuito de estudar as 
necessidades mais urgentes da lavoura canavieira em todo o Brasil”. (CAMPOS, 2001, p. 45). 
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1903 ocorreu a Exposição Internacional de Aparelhos a Álcool na cidade do Rio de 

Janeiro. Mais adiante, em 1919, por meio de decreto do Governo do Pernambuco, o 

etanol foi classificado como “Combustível Nacional”, criando-se, em 1921, a “Estação 

de Minérios e Combustíveis”, que objetivava investigar os melhores processos para o 

aproveitamento de minérios e combustíveis.

Diante do exposto, podemos perceber que a atividade canavieira sempre 

exerceu influência no cenário econômico do país. Após séculos de intensas 

transformações econômicas e políticas no Brasil, o setor sucroalcooleiro começa a 

ganhar força nas primeiras décadas do século passado, prevendo sua modernização e 

posição de setor produtor de energia alternativa aos combustíveis fósseis para o país. O 

Estado continua atuando de forma a viabilizar a expansão desse setor contribuindo com 

a criação de instituições direcionadas a ele, bem como na proteção do preço dos 

produtos derivados da cana-de-açúcar (açúcar, álcool e outros). 

Os incentivos governamentais para a consolidação do setor sucroalcooleiro 

começam a se acentuar no período de Vargas. Segundo Fischetti (2008):  

[...] com a finalidade de incentivar a fabricação do álcool, o Governo Vargas 
ofereceu um prêmio de cinquenta contos de réis à primeira destilaria 
construída no país, até 31 de março de 1932, capaz de produzir, no mínimo, 
15.000 litros por dia, e tornou obrigatória a adição de 5% de álcool à gasolina 
importada. Estimulou-se, também, a instalação de destilarias que 
produzissem álcool derivado da cana-de-açúcar. (FISHETTI, 2008, p. 36, 
grifo do autor) 

Contudo, ainda em meio à crise de superprodução, desencadeada com a crise 

de 1929, surge o marco de intervenção no setor canavieiro. Por meio do Decreto 22.789 

de 1° de julho de 1933, cria-se o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). Segundo 

Campos (2001), o IAA tinha diversos objetivos, entre eles: controlar o volume de 

produção do açúcar; assegurar o equilíbrio interno entre as safras anuais; incentivar e 

determinar a fabricação do álcool através de estudos que ofereciam informações sobre 

pontos estratégicos para a instalação das usinas; propor ao Ministério da Agricultura as 

taxas a serem aplicadas ao açúcar e ao álcool; bem como intervir e salvar usinas com 

problemas financeiros. 

Fischetti (2008) ainda acrescenta que o IAA também atuou para a melhoria das 

variedades de cana por meio do Planalçucar – Plano Nacional de Melhoramento da 
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Cana-de-açúcar – e Funproçucar, que viabilizou e incentivou a modernização dos 

processos produtivos das usinas. Segundo Carvalho (2012), a segunda guerra mundial 

trouxe problemas, dentre outros, para o abastecimento de gasolina, que provinha do 

mercado externo, no mercado Brasileiro. Diante dessa situação, o IAA desenvolveu 

projetos para estimular ainda mais a produção do álcool, passando a considerar a 

indústria alcooleira como de interesse nacional. 

As décadas de 1950 e 1960 são positivas para o setor. Como nos aponta 

Carvalho (2012), o açúcar nacional volta a figurar, influenciado por acontecimentos 

políticos e econômicos externos, no mercado mundial com expressividade e o Brasil 

retorna ao seu posto de grande produtor mundial.  

A década de 1970, no bojo da expansão dos complexos agroindústrias, diante 

do regime militar, representou a modernização do setor, observada desde a produção 

agrícola até a transformação da matéria prima. Dentre suas ações para o setor, os 

governos militares criaram programas com o objetivo de melhorar geneticamente a 

cana, produzindo novas variedades mais produtivas e resistentes. Nesse sentido, 

destacamos o Plano Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (CARVALHO, 

2012). A respeito desse período, Ramos (1999) afirma que houve para o setor 

canavieiro:  
 

[...] todo um sistema de financiamento subsidiado do complexo agroindustrial 
canavieiro para que ele pudesse colocar grande parte de sua produção no 
mercado mundial. Predominava uma visão extremamente otimista quanto à 
possibilidade de que esse mercado fosse absorver os excedentes da produção 
nacional. (RAMOS, 1999, p. 170) 

 

Em resposta à crise financeira internacional da década de 1970, que diminuiu 

significativamente o preço dos produtos derivados da cana, principalmente o açúcar, no 

mercado internacional, o governo lançou o Programa Nacional do Álcool (Proalcool), 

com o objetivo de contornar a superprodução de açúcar interno e driblar a alta dos 

preços internacionais do petróleo (CARVALHO, 2012). Esse programa reforçou o 

papel do álcool para a produção de combustíveis para automotores, deixando de lado 

seu papel como produto quase que exclusivo destinado a fins industriais ou à fabricação 

de bebidas (CARVALHO, 2002). 

Lima e Costa (2007), com base em outros autores, resumem o programa da 

seguinte forma: 
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O Programa Proálcool teve três períodos claros. O primeiro, de uma 
expansão moderada (1975-1979) que, dado o financiamento da montagem e 
ampliação das destilarias anexas às usinas existentes, aumentou 
significativamente a área tradicional de produção de açúcar e a destilação de 
álcool anidro para ser misturado à gasolina. O segundo período teve uma 
expansão acelerada (1980-1985), aumentando a produção de álcool hidratado 
para uso em motores a álcool, baseando-se na montagem de destilarias 
autônomas, localizadas nas novas plantações de cana, em regiões 
anteriormente ocupadas 104 | Considerações sobre o setor sucroalcooleiro no 
Brasil e na Bahia por outras culturas. Por fim, um período de desaceleração e 
crise (1986- 1990), com o fim dos subsídios ao setor e utilização de políticas 
de desregulamentação. (COSTA, 2007, p. 103) 

 

Segundo Leal (2010), o setor sucroalcooleiro brasileiro recebeu grande 

impulso com o lançamento do Proalcool. O programa estimulou tanto a produção do 

setor, quanto a contínua modernização de seus processos produtivos, através do 

desenvolvimento tecnológico. Na década de 1990 o setor sucroalcooleiro brasileiro, 

como fim da regulamentação do Estado que era realizada por meio do IAA, bem como 

com o fim do Proálcool, iniciou um processo de profissionalização e consolidação, 

agregando a seus processos produtivos novas tecnologias que proporcionaram uma 

ampliação de sua pauta de produtos. Além do açúcar e do álcool, o setor agora passa a 

gerar bioeletricidade, o que contribui para uma mudança de terminologia na atividade 

canavieira, passando a ser denominado, já no século XXI, de setor surcroenergético. 

Com a virada dos anos 2000, como analisaremos adiante, o setor 

sucroenergético passa por uma constante expansão territorial, seja através de sua 

expansão por áreas consideradas tradicionais à cana-de-açúcar (Sudeste e Nordeste) ou 

pela expansão sobre novas áreas em regiões consideradas aptas para receber a cana-de-

açúcar, principalmente a região Centro-Oeste. 

Buscando concluir este tópico, podemos perceber que a atividade canavieira 

sempre possuiu lugar privilegiado nas ações do Estado. Ações que se materializaram em 

programas de modernização, de incentivo à produção e comércio, bem como no 

discurso do álcool como sendo um produto de interesse nacional e ecologicamente 

viável. No estado de Goiás, a expansão desse setor se consolida nos últimos anos da 

década de 1990 e durante toda a década de 2010, onde as políticas públicas terão papel 

essencial nesse processo. Nos próximos tópicos analisaremos essa temática apontando a 

relação dessas políticas com a consolidação e expansão desse setor em Goiás. 
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As políticas públicas e o setor sucroenergético em Goiás 

Como podemos perceber no tópico anterior, o setor sucroenergético 

brasileiro possuiu, ao longo de sua história, como característica uma elite agrária que 

soube e sabe aproveitar dos benefícios e vantagens que o Estado oferece em 

determinadas fases, bem como pressionar ações estatais direcionadas a consolidar e 

expandir o setor em outras épocas.  

Entretanto, como nos aponta Lima (2010), as políticas estatais direcionadas 

ao setor não se restringiram apenas ao controle dos preços de seus produtos, mas 

também se concentram em realizar mudanças na estrutura produtiva desse setor com os 

incentivos e a estipulação de modelos mais eficientes de produção. Percebe-se, com 

isso, que o Estado pretende garantir constantemente que o setor seja alicerçado em 

fatores de eficiência econômica (LIMA, 2010).  

Diversas políticas estaduais e federais têm fomentado a expansão do setor 

em Goiás no século XX, das quais se destacam: Plano de Desenvolvimento do Centro 

Oeste (PDECO 2007-2030); linhas de financiamento por meio do Fundo Constitucional 

do Centro-Oeste (FCO) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e o Programa Produzir. 

Por meio de tais políticas, aliadas à crescente demanda pelo etanol e pelo 

açúcar no plano nacional e internacional, como apontado anteriormente, o setor 

sucroenergético consolida-se e permanece em contínua expansão no século XXI. A área 

ocupada pela cana-de-açúcar no estado de Goiás praticamente quadruplicou no decorrer 

da primeira década desse século.

Algumas políticas no âmbito federal atuaram de maneira combinada para a 

expansão do setor sucroenergético no Brasil e, consequentemente, em Goiás. No ano de 

2009 foi realizado pelo governo federal um importante estudo que direciona e aponta as 

áreas aptas para a expansão da cana-de-açúcar no Brasil: o Zoneamento Agroecológico 

da Cana-de-Açúcar5.

Segundo Silva e Peixinho (2012): 

5 O subtítulo do estudo é bem condizente com o discurso verde que o governo e o setor sucroenergético 
realiza sobre a produção do álcool e da bioeletricidade: “Expandir a produção, preservar a vida, garantir o 
futuro”.
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O zoneamento teve como prerrogativa inicial não indicar a expansão do 
cultivo da cana-de-açúcar em áreas: ainda com cobertura vegetal nativa, áreas 
com declividade superior a 12%, áreas de proteção ambiental, áreas 
indígenas, áreas dos biomas Amazônia e Pantanal, além da Bacia do Alto 
Paraguai. A preocupação principal do Estado, ao excluir os dois biomas, é a 
de não comprometer a imagem do etanol no mercado mundial como uma 
atividade que gera desmatamento e danos ambientais. (SILVA e PEIXINHO, 
2012, p. 106). 

 

Segundo a EMBRAPA (2009), adotou-se como principais variáveis para o 

zoneamento das áreas apropriadas para a expansão da cana-de-açúcar: vulnerabilidade 

das terras; risco climático; potencial de produção agrícola sustentável e a legislação 

ambiental vigente. 

Nesse sentido, de acordo com o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-

Açúcar, o governo federal institui que o financiamento para o cultivo e beneficiamento 

da cana-de-açúcar será destinado apenas às áreas consideradas apropriadas para a 

expansão dessa cultura. Com o decreto n° 6.961 de 17 de setembro de 2009 fica 

proibido à concessão de crédito agrícola e industrial para a expansão da cana-de-açúcar 

sobre os biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, áreas consideradas 

inaptas pelo zoneamento.  

Ao analisarmos os dados apresentados pelo Zoneamento Agroecológico da 

Cana-de-Açúcar da EMBRAPA (2009), podemos perceber que o bioma cerrado, em 

especial a sua área core (Goiás), passa a figurar como protagonista na expansão da cana-

de-açúcar. Como podemos observar na ilustração 1, do total de áreas consideradas aptas 

para a expansão dessa cultura, a região Centro-Oeste permitirá a ampliação do cultivo 

da cana-de-açúcar em 30 milhões de hectares, o que equivale a 46% das áreas indicadas 

para a expansão.  

Entre as quatro unidades federativas dessa região, o estado de Goiás é o que 

possui a maior quantidade de áreas consideradas aptas para a expansão da cana-de-

açúcar, totalizando 41,6% do total, seguido por Mato Grosso do Sul, 35,89% do total, e 

Mato Grosso, com 22,5% do total (EMBRAPA SOLOS, 2009). No âmbito nacional o 

estado de Goiás também ocupa o primeiro lugar em áreas consideradas aptas para a 

expansão dessa cultura, representando 19,40% das áreas aptas no Brasil, seguido por 

Minas Gerais, com 17,30%, e Matos Grosso do Sul, com 16,70%. 
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Figura 2: Gráfico – Áreas consideradas aptas para a expansão da cana-de-açúcar 

por região no Brasil, 2009 

Fonte: EMBRAPA SOLOS, 2009. Dados trabalhados por CARDOSO JÚNIOR, H. M. 

Além do estudo realizado pela EMBRAPA (2009), outro instrumento do 

governo federal tem induzido a expansão e a consolidação desse setor em Goiás: o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste 2007-2020 (PEDCO)6. Silva e

Peixinho apontam que:  

Os principais instrumentos de ação utilizados pelo plano são: a) 
financiamento, através do uso de recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), de fundos setoriais; b) isenção de 
imposto de renda a novos empreendimentos e da criação de ICMS ecológico; 
c) oferecer incentivos fiscais para a realização de atividades social e
ecologicamente corretas; e d) recriação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). (SILVA e PEIXINHO, 2012, 
p. 108)

Dentre suas ações, o PEDCO aponta o aumento da demanda por energia 

renovável, a partir da co-geração em unidades processadoras de cana-de-açúcar, como 

uma das principais oportunidades de crescimento econômico para a região Centro-Oeste 

(SILVA e PEIXINHO, 2012). Portanto, entendemos tal defesa como uma ação que 

procura credenciar duplamente o setor sucroenergético em Goiás para receber 

incentivos estatais para sua expansão, ampliando as possibilidades de produção desse 

setor: açúcar, etanol e geração de energia. 

6 Plano criado pelo Ministério da Integração Nacional no ano de 2007. 
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Além dessas ações em âmbito federal, podemos citar os mecanismos de 

financiamento disponíveis por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como 

importantes ações do Governo Federal para a consolidação e, principalmente, expansão 

do setor sucroenergético em Goiás durante a primeira década do século XXI. 

Algumas políticas estaduais também foram decisivas para atrair 

investimentos desse setor em Goiás. No ano de 1984 o estado de Goiás criou um 

programa de incentivos fiscais com intuito de atrair empresas industriais para seu 

território: Programa Fomentar. No ano 2000 esse programa foi substituído pelo 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR –, por meio da lei 

estadual n° 13.591 de 18 de janeiro. Concomitantemente foi criado o Fundo de 

Desenvolvimento de Atividades Industriais – FUNPRODUZIR – destinado a financiar 

as ações do PRODUZIR. O programa:  
 

[...] tem por objeto social contribuir para a expansão, modernização e 
diversificação do setor industrial de Goiás, estimulando a realização de 
investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento 
da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na 
redução das desigualdades sociais e regionais. (GOIÁS, 2000) 

     

Suas ações concentram-se na prestação de assistência financeira a projetos 

industriais da iniciativa privada; em apoiar o desenvolvimento de projetos públicos e 

privados - industriais - que visem ao desenvolvimento da infraestrutura, da ciência e 

tecnologia, da qualificação de mão de obra, etc.; incentivar financeiramente programas e 

atividades que visem ao desenvolvimento econômico (GOIÁS, 2000). 

 As empresas que se beneficiarem do programa podem receber até 73% do 

valor do ICMS (importo sobre circulação de mercadorias e serviços públicos) a ser 

recolhido como título de investimento subsidiado pelo governo estadual. Nesse sentido, 

a empresa beneficiada tem o direito de recolher até 27% do ICMS devido ao tesouro 

estadual, o restante não recolhido passa a ser contabilizado como financiamento 

público. 

Segundo a lei, artigo 20, sobre o valor não recolhido, que entra como forma 

de financiamento, não incidirá correção monetária e os juros serão de 0,2% ao mês não 

capitalizáveis, possuindo carência de 24 meses. Tal mecanismo proporciona às 

empresas captar dinheiro público de maneira barata e a longo prazo. A lei ainda 
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estabelece que, de acordo com decisão do Conselho Gestor do Produzir baseada na 

perspectiva de geração de emprego e contribuição para o fortalecimento do setor 

industrial goiano, poderá ser concedido desconto sobre o saldo devedor da empresa 

beneficiada de 30% a 100%.  

Nesse sentido, o programa proporciona um ambiente favorável para o 

crescimento industrial em Goiás e, consequente, para a ampliação do número de usinas 

de beneficiamento de cana-de-açúcar, incentivando a expansão do setor 

surcroenergético. Segundo Silva e Peixinho (2012), o governo do estado de Goiás 

concedeu R$ 28,1 bilhões ao setor sucroenergético por meio do PRODUZIR no período 

de 2003 a 2010, totalizando 50 contratos de concessão. Os contratos com o setor 

correspondem a 37,5% das concessões realizadas no período analisado. Segundo os 

autores: 
 

Das sete unidades industriais que foram inauguradas em Goiás entre 2008 e 
2010, seis delas declararam ser beneficiárias do programa PRODUZIR. O 
montante empenhado nesses seis projetos é de aproximadamente R$ 4 
bilhões. Essas empresas declararam que vão gerar, em conjunto, 6.525 postos 
de trabalho no estado. O custo de cada posto de trabalho gerado para o poder 
público estadual será de aproximadamente R$ 615 mil reais. (SILVA e 
PEIXINHO, 2012, p. 111) 

 

Portanto, podemos perceber que os investimentos do PRODUZIR são 

significativos para a expansão do setor sucroenergético em Goiás. Podemos considerar, 

de acordo com o exposto, que o estado de Goiás tem se firmado como unidade 

estratégica para a expansão do setor sucroenergético brasileiro, tendo em vista que 

congrega as condições legais, de financiamento, naturais e de localização, próximo às 

áreas tradicionais (São Paulo), para a expansão da cana-de-açúcar.  

Apesar de os incentivos e pesquisas destinados a incentivar a expansão do 

setor sucroenergético ser realizados por programas e estudos nas esferas federal e 

estadual, vale ressaltar que é na esfera municipal que os conflitos territoriais entre a 

cana-de-açúcar e os sujeitos afetados ocorrem. É na escala local, no município, que as 

questões ambientais, socais e de reordenamento espacial produtivo ocorrem de forma 

intensa e visível. 

 Feito essa análise da importância das políticas públicas para a criação de 

um ambiente favorável ao setor sucroenergético em Goiás, apresentaremos na próxima 
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seção um exame do processo de expansão e consolidação desse setor no decorrer do 

período de 2000 a 2010.  

 

A consolidação e expansão do setor sucroenergético em Goiás, 2000-2010 

 

Como podemos perceber na seção anterior, no estado de Goiás o setor 

sucroenergético consolidou-se sobre as bases da indústria e expandiu suas áreas de 

plantação de cana-de-açúcar com o amparo de políticas públicas destinadas a aumentar 

cada vez mais sua capacidade produtiva. 

Lima (2010) nos aponta que as regiões brasileiras apresentam 

especificidades que as distinguem umas das outras no processo de expansão da 

produção de cana-de-açúcar. Enquanto a expansão dessa produção nas regiões Sudeste e 

Nordeste se dá em meio à presença de elites agrárias especializadas no cultivo desse 

produto, nas regiões Centro-Oeste e Norte essa expansão ocorre por meio de 

investimentos de empresas tradicionais instaladas no Nordeste e, principalmente, 

Sudeste que migram para essas regiões em busca de terras e mão de obra mais barata. 

Exemplificando tal fato a autora supracitada aponta que o estado de São 

Paulo, no período de 1990 a 2008, participava com 57,70% da produção de cana-de-

açúcar do Brasil. “Por isso, qualquer movimento de expansão do setor sucroalcooleiro é 

comandado a partir de uma organização produtiva dentro de São Paulo” (LIMA, 2010, 

p. 38). Como nos aponta a autora, os principais grupos desse estado têm optado por 

implantar novas usinas nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, 

principalmente. 

Em Goiás, assim como no Brasil, a consolidação e expansão do setor 

sucroenergético está relacionada ao aumento das demandas do etanol, no mercado 

interno, secundariamente pelo mercado externo, e do açúcar, no mercado externo.  

As regiões de maior produção de derivados da cana-de-açúcar são, 

respectivamente, as Mesorregiões Sul e Centro, com destaque para a primeira. 

Concomitantemente, como podemos perceber na seção anterior, essas duas grandes 

regiões de Goiás foram apontadas pelo estudo da Embrapa como áreas potênciais para a 

expansão dessa cultura.  



3452    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

Analisaremos o comportamento do setor sucroenergético em Goiás no 

período de 2000 a 2010, objetivando compreender sua expansão e destacar as áreas 

incorporadas pela cana-de-açúcar. Buscamos privilegiar em nossa análise os municípios 

com área colhida acima de 1 mil hectares. 

No ano de 2000 foram colhidos em Goiás pouco mais de 139 mil hectares 

de cana-de-açúcar. Grande parte dessa produção, como podemos visualizar na ilustração 

2, concentrava-se no sul do estado, que representou 62% de toda a área colhida, seguida 

pela região central que colheu 30% de toda a cana nesse ano. Juntas essas duas grandes 

regiões representam 92% de toda a área de cana-de-açúcar colhida no ano de 2000. 

 

Ilustração 2: Área colhida de Cana-de-Açúcar por Hectare em Goiás – 2000 

 

 
 



Atas  Proceedings    |    3453

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21

Nesse ano os municípios com maior produção eram, respectivamente, Santa 

Helena de Goiás; Turverlândia; Goianésia; Jandaia e Acreúna. Juntos esses cinco 

municípios representeavam 45% de toda a área de cana-de-açúcar colhida. Como 

podemos analisar na ilustração 2, poucos municípios atingiram mais de 1 mil hectares 

de cana-de-açúcar colhidos. 

No ano de 2010 a cana-de-açúcar se expande por novas áreas de Goiás e 

intensifica-se nas áreas anteriormente ocupadas (Ilustração 3). Tal consolidação e 

expansão estão apoiadas nos incentivos estatais, vistos anteriormente, que tornam Goiás 

um dos espaços mais receptivos ao setor sucroenergético do Brasil.  

 

Ilustração 3: Área colhida de Cana-de-Açúcar por Hectare em Goiás – 2010 
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A área colhida de cana-de-açúcar no ano de 2010 triplicou quando 

comparada com o ano de 2000, alcançando 578 mil hectares colhidos.  A produção se 

mantém com maior expressividade na Mesorregião Sul do estado, seguida pela 

Mesorregião Centro. Novas áreas dessas regiões foram incorporadas por essa cultura, 

como podemos analisar na ilustração 3.  

A Mesorregião Sul de Goiás aumentou sua participação na produção de 

cana-de-açúcar, constituindo a principal região responsável pela expansão do setor, 

sendo responsável por 75% da área colhida no estado no ano de 2010. Por outro lado, 

apesar da expressiva expansão, em torno de 170%, a Mesorregião Centro teve um 

decréscimo em sua participação no total da área colhida quando comparada com 2000, 

sendo responsável por 20% no ano de 2010. Juntas essas regiões tiveram 95% de toda a 

área de cana-de-açúcar colhida nesse ano.  

Os municípios com maior produção eram, respectivamente, Quirinópolis; 

Santa Helena de Goiás; Porteirão; Mineiros e Bom Jesus de Goiás. Juntos esses cinco 

municípios representeavam 26% de toda a área de cana-de-açúcar colhida. 

No tocante às outras mesorregiões, como podemos observar na ilustração 4, 

a produção não é representativa. A Mesorregião Noroeste não participa do setor 

sucroenergético de Goiás, não possuindo produção para abastecer usinas. A 

Mesorregião Norte, apenas o município de Uruaçu, no ano de 2010, possui área colhida 

acima de 1 mil hectares e a Mesorregião Leste possuía produção expressiva apenas nos 

municípios de Vila Boa e Vila Propício.  

 

Ilustração 4: Área colhida por mesorregiões em Goiás no ano de 2010 
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Fonte: Instituto Mauro Borges, 2010. Dados trabalhados por CARDOSO JÚNIOR, H. M. 
 

Ao analisarmos a distribuição espacial das Usinas de Álcool e/ou Açúcar em 

Goiás no ano de 2010, ilustração 5, podemos perceber que os processos industriais 

desse setor também concentram-se na Mesorregião Sul de Goiás, com 27 usinas em 

funcionamento, e Mesorregião Centro, com 10 usinas em funcionamento. Além dessas 

duas regiões, apenas a Mesorregião Leste e Norte possuem usinas, cada uma com uma 

unidade.  

 

Ilustração 5: Distribuição espacial das Usinas de Álcool e/ou Açúcar em 

funcionamento em Goiás no ano de 2010 

 
 

No ano de 2000 existiam 12 Usinas de álcool e/ou açúcar em Goiás. Esse 

número ampliou-se para 36 usinas em funcionamento no ano de 2010, crescimento de 
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200%, colocando o estado na posição de segundo maior produtor de etanol do Brasil, 

com aproximadamente 2,9 bilhões de litros nesse ano (CONAB, 2011). 

Podemos concluir que o estado de Goiás firmou-se como unidade federativa 

estratégica para o setor sucroenergético no Brasil. Ações estatais de incentivo fiscal e 

legal tem colocado esse estado como atrativo para o investimento nesse setor. Como 

pôde-se perceber, a produção do setor sucroenergético concentra-se na região Centro-

Sul do estado, como destaque para a Mesorregião Sul.  

A cana-de-açúcar teve grande expansão territorial do ano de 2000 a 2010, 

ocasionando conflitos com outros complexos produtivos, como a soja, o milho e a 

agropecuária. Sua expansão territorial também resulta em impactos na dinâmica sócio-

espacial dessas duas grandes regiões, seja no campo ou na cidade.  

 

Considerações Finais 

 

A cana-de-açúcar desempenhou importante papel na formação econômica 

do Brasil e, atualmente, continua mantendo lugar privilegiado nas ações do Estado. O 

estado de Goiás tem se posicionado entre os líderes desse setor no Brasil. No período de 

2000 a 2010 o setor sucroenergético nesse estado vivenciou intensa expansão, tanto no 

aumento territorial das plantações de cana-de-açúcar quanto na instalação de novas 

usinas. Do mesmo modo, as políticas e ações públicas foram decisivas nesse processo, 

sejam elas federais ou estaduais.  

Pôde-se perceber que a produção desse setor, em Goiás, concentra-se nas 

Mesorregiões Sul e Centro, com destaque para a primeira. A Mesorregião Sul 

concentrou 75% de toda a área colhida de cana-de-açúcar em Goiás no ano de 2010, um 

amento de 398% em relação ao ano de 2000. Já a Mesorregião Centro concentrou 20% 

da área colhida no ano de 2010, um aumento de 170% em relação ao ano de 2000. 

Juntas, essas duas mesorregiões são responsáveis por 95% de toda a área colhida de 

cana-de-açúcar em Goiás no ano de 2010. 

A distribuição espacial das Usinas de Álcool e/ou Açúcar também se 

demonstra concentrada nessas duas regiões. De 2000 a 2010 houve um aumento de 

200% no número de usinas em Goiás. A Mesorregião Sul concentrou nesse ano 69% 
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das usinas, seguida pela Mesorregião Centro com 25%. As mesorregiões Leste e Norte 

apresentaram apenas uma usina em funcionamento.  

Pôde-se concluir que Goiás é um estado que se apresentada de forma 

estratégica para a expansão do setor sucroenergético no Brasil, sendo o líder em áreas 

consideradas aptas para a expansão da cana-de-açúcar no Brasil de acordo com a 

EMBRAPA em 2009. Nesse sentido, Goiás apresenta condições favoráveis à atração de 

investimentos nesse setor, como: relevo e clima adequado; grande disponibilidade de 

terras antropizadas adequadas à conversão para o plantio da cana-de-açúcar; incentivos 

financeiros proporcionados pelo estado e condições legais que garantem a livre 

expansão desse setor sobre o bioma cerrado. 
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RESUMO 
Este trabalho tem o objetivo de analisar a estrutura física de armazenagem de soja em 
grãos na Cooperativa Grão Norte, no estado de Roraima. Especificamente, averiguar o 
total de área para o desenvolvimento da cultura de soja; as formas de armazenagem 
utilizadas pela Grão Norte; a quantidade de grãos armazenados no período de 2011 a 
2015; e a capacidade estática das estruturas físicas de armazenagem; o volume estocado 
em toneladas pertencente a sócios e usuários no mesmo período. Utilizou-se, quanto aos 
procedimentos operacionais de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso e 
quanto aos objetivos a pesquisa foi descritiva. A abordagem foi de natureza quantitativa. 
Como resultado verificou-se a existência de 1,2 milhões de hectares aptos para 
desenvolver o cultivo da soja no estado de Roraima, que se contrapõem a única unidade 
de armazenagem classificada como coletora no sistema a granel. Apesar do cultivo ter 
se mantido estagnado a Cooperativa Grão Norte não dispõem de capacidade estática 
suficiente para atender a recomendação da Fundação da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), e na safra de 2015 já apresentou um 
déficit em torno de 6.930 toneladas, em relação ao recebido. Os usuários são a maioria 
em número de pessoas e os que mais utilizaram a estrutura de armazenagem. Essa 
situação leva a sugerir um estudo mais aprofundado em relação à cadeia logística e a 
produção de soja no Estado de Roraima, para determinar a demanda por armazéns, a fim 
de que seja fomentada a ampliação das estruturas com vistas a evitar maiores déficits.  
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1 INTRODUÇÃO 
 O agronegócio brasileiro vem passando por grandes transformações e o uso de 

tecnologia tem influenciado, principalmente, o aumento da produtividade.  Essa 

influência, sobretudo na produção da soja, tem garantido melhores resultados, 

ocasionando um aumento na demanda referente à armazenagem adequada, 

principalmente em locais de fronteira agrícola. Neste contexto, as organizações 

cooperativistas têm desenvolvido um importante papel, contribuindo para o 

fortalecimento dos agricultores e tornando-se um diferencial competitivo. De acordo 

com Pires (2003), o cooperativismo fortalece os grupos organizados e apresenta-se 

como solução diante da globalização, pois a união de forças constitui uma prerrogativa 

para a sustentabilidade da unidade produtiva e do negócio. 

 Diante da competitividade enfrentada no mercado globalizado, as empresas de 

produção de grão, especificamente, precisam afirmar eficiência em toda sua cadeia 

logística, desde a produtividade, passando pelo transporte, até sua comercialização. 

Nessa cadeia o armazenamento é parte integrante do processo e se constitui, afirma 

Puzzi (2000), como uma rede no setor agrícola, sendo o responsável pelo recebimento 

da produção e com finalidade de mantê-los em condições físicas, químicas e biológicas 

ideais para, então, redistribuí-la posteriormente ao mercado.  

 Conforme a EMBRAPA (2009), o estado de Roraima apresenta potencial 

produtivo para desenvolver o cultivo da soja, podendo consolidar-se como a nova 

fronteira agrícola do país, o que irá demandar armazéns adequados. Neste contesto, 

verificou-se que a principal unidade de recebimento de grãos de uso coletivo são os 

silos administrados pela Cooperativa Grão Norte.  

 A Cooperativa de Produção Agropecuária do Extremo Norte Brasileiro, 

localizada na BR 174, km 500, Monte Cristo, no município de Boa Vista Roraima, foi 

fundada com o objetivo de estimular o potencial produtivo dos cerrados de Roraima, 

por meio da produção de soja em grãos.  

 Desta forma, vem prestando o serviço de armazenagem e fomentando a 

negociação dos grãos, buscando compradores e oferecendo segurança na 
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comercialização.  Com uma estrutura física com capacidade estática de 27.000 (vinte e 

sete mil) toneladas a disposição dos produtores de soja em grãos, para a recepção, 

limpeza, armazenagem e expedição, sob o pagamento de taxa, sendo esta em acordo 

com a tabela estipulada pela Companha Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Tratando-se, porém, da etapa de secagem dos grãos é cobrado uma comissão, após a 

verificação do consumo de óleo diesel. (GRÃO NORTE, 2016).

 Diante do exposto justifica-se a realização deste estudo sobre a armazenagem no 

setor produtivo de soja em grãos, descrevendo a situação enfrentada pelos cooperados e 

usuários¹, produtores de soja no Estado de Roraima. O resultado desta pesquisa, 

possivelmente, permitirá à cooperativa perceber a relevância da preocupação referente a  

 sua estrutura de armazenamento, especialmente a capacidade estática, antevendo-se e 

evitando déficit, pois este poderá acarretar em prejuízos aos agricultores e à sociedade 

em geral. 

 Desta forma apresenta-se o seguinte questionamento: A capacidade estática da 

estrutura de armazenagem utilizada pela cooperativa Grão Norte poderá ser um 

obstáculo no desenvolvimento da produção de soja no estado de Roraima? 

   Para tanto, este artigo tem como objetivo geral analisar a estrutura física de 

armazenagem de soja em grãos na cooperativa Grão Norte no Estado de Roraima e 

como objetivos específicos: identificar o total de áreas para desenvolver a cultura da 

soja no Estado de Roraima; averiguar as formas de armazenamento utilizado na 

cooperativa Grão Norte; verificar a quantidade de grãos armazenados na cooperativa 

Grão Norte no período de 2011 a 2015; identificar a capacidade estática das estruturas 

físicas; analisar o volume  estocado em toneladas pertencente a sócios e usuários no 

mesmo período. 

Quanto aos procedimentos operacionais, foi realizada pesquisa bibliográfica com 

o intuito de contextualizar armazenagem como parte integrante do processo produtivo 

de grãos, uma pesquisa documental em fonte primárias com base em documentos 

fornecidos pela Cooperativa Grão Norte, quais sejam: o Estatuto da Cooperativa; os 

Relatórios de Recebimento de Soja referente às safras de 2011 a 2015, constando os 

beneficiários do período; a relação atual dos cooperados; e documento que retrata a 

atual estrutura física de armazenagem da cooperativa. Ainda, foi realizado um estudo de 

caso, no qual buscou-se investigar a armazenagem de soja em grãos, cujo enfoque foi a 
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capacidade estática, com observação in loco, realização de entrevista, coleta de fotos e 

anotações no mês de setembro de 2015, período de safra no estado de Roraima 

A abordagem do estudo foi de natureza quantitativa. Todavia, é importante 

ressaltar que este estudo se limitou à capacidade estática de armazenagem de grãos da 

Cooperativa, não se estendendo à análise da capacidade dinâmica. Cabe salientar que no 

estudo referente à capacidade estática, por sua vez, a pesquisa restringiu-se ao total 

recebido na Cooperativa, desprezando a produção total do Estado.  

 Para tanto, este trabalho está estruturado em cinco seções, sendo a primeira está 

a introdução que apresenta uma abordagem geral sobre o tema, traz a justificativa, o 

problema da pesquisa, o objetivo geral os objetivos específicos, os percursos 

metodológicos e a estrutura do trabalho. A segunda aborda assuntos pertinentes   ao 

cooperativismo. A terceira, trata de assuntos relacionados a armazenagem de soja em 

grãos. A quarta, discorre sobre a análise dos resultados obtidos. A quinta seção, as 

considerações finais, e por fim as das referências. 

 

2 COOPERATIVISMO 

 Pode-se afirmar que o cooperativismo é a forma de cooperação mais antiga da 

humanidade, porém, de forma mais precisa, estudos revelam que o cooperativismo 

surgiu com a revolução industrial, no século XVIII. De acordo com Egewarth (2015), 

naquela época, a Inglaterra berço do cooperativismo, passava por graves conflitos 

trabalhistas, em que os baixos salários e a longa jornada de trabalho trouxeram muitas 

dificuldades sócio-econômicas para a população. Diante dessa situação, as pessoas 

buscavam maneira de superar as dificuldades frente ao capitalismo. Desta forma, surgiu 

a ideia de criar uma organização formal chamada cooperativa, na qual regras, normas e 

princípios próprios seriam praticados sob a premissa do respeito ao ser humano. Ainda 

segundo Egewarth (2015), com esse pensamento, no dia 21 de dezembro de 1844, no 

bairro Rochdale, em Manchester na Inglaterra, 28 (vinte e oito) membros, na maioria 

tecelões, uniram-se e criaram a primeira cooperativa do mundo. 

 Crúzio (2002) relata que em 1895 foi fundada a Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI), considerada a maior autoridade mundial do cooperativismo, tendo 

em vista uma melhor adaptação do movimento cooperativista. Com o pensamento de 

organizar e padronizar o sistema foram estudados e formulados os sete princípios do 
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cooperativismo, os quais já eram praticados pelos pioneiros de Rochdale. Após 

sucessivos congressos os princípios básicos do cooperativismo, divulgados no 

congresso em 23 de setembro de 1995, foram discutidos, reformulados e aperfeiçoados. 

Desde então, ficaram estabelecidos os princípios morais do cooperativismo, a saber: a) 

adesão voluntária e livre; b) gestão democrática; c) participação econômica dos 

membros; d) autonomia e independência; e) educação, formação e informação; f) 

intercooperação; e g) interesse pela comunidade.  

No Brasil, o movimento cooperativista teve início em 1902, no Estado do Rio 

Grande do Sul, local onde, de acordo com Pinho (2004), foi fundada a primeira 

cooperativa, sendo esta de crédito e sob a orientação do jesuíta Theodoro Amstadt, de 

Liverpool na Inglaterra. Segundo Egewarth (2015), os agricultores daquele estado 

enfrentavam uma situação difícil e diante dessa situação, o padre percebeu que não 

adiantava apenas pregar o Evangelho e, sim, precisava organizar os agricultores. Desta 

forma, no dia 28/12/1902, criou-se a Sociedade Cooperativa Caixa de Economia e 

Empréstimos de Nova Petrópolis, do tipo Raiffeisen; hoje, Sicredi Pioneira, sendo a 

primeira cooperativa de crédito da América Latina e a cooperativa mais antiga em 

funcionamento no Brasil.  

 

Tabela 01 - Cooperativismo no Brasil 
Ramos Cooperativas % Associados % Empregados % 

Agropecuário 1.592 23,38 1.015.966 8,77 164.320 48,49 

Consumo 121 1,78 2.992.370 25,83 13.820 4,08 

Credito 1.040 15,27 5.725.580 49,43 39.396 11,63 

Educacional 301 4,42 61.659 0,53 4.286 1,26 

Especial 6 0,09 247 0,00 7 0,00 

Habitacional 220 3,23 120.980 1,04 1.038 0,31 

Infraestrutura 130 1,91 934.892 8,07 6.496 1,92 

Mineral 85 1,25 87.190 0,75 187 0,06 

Produção 252 3,70 11.600 0,10 3.387 1,00 

Saúde 852 12,51 264.597 2,28 92.139 27,19 

Trabalho 981 14,41 226.848 1,96 1.929 0,57 

Transporte 1.205 17,69 140.151 1,21 11.862 3,50 

Turismo e Lazer 25 0,37 1.696 0,01 18 0,01 

Totais 6.810 100 11.583.776 100 338.885 100 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da apostila preparada por Egewarth, 2015. 
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Com o intuito de melhor organizar as instituições cooperativistas no Brasil, no 

dia 16 de dezembro de 1971, o Presidente da República, General Emilio G. Medici, 

sancionou a Lei 5.764 na qual se define a Política Nacional de Cooperativismo e institui 

o regime jurídico das sociedades cooperativas, além de outras providências. (BRASIL, 

1971). 

Notadamente, o cooperativismo vem apresentando crescimento e para atender 

melhor às necessidades dos cooperados se reorganizou em treze (13) ramos de 

atividade. A tabela 01 retrata o Cooperativismo Brasileiro, no ano de 2014. 

Em nível nacional, o cooperativismo desempenha um importante papel, mais 

especificamente no ramo agropecuário, com notável participação no desenvolvimento 

da região a qual está inserida. Conforme Benecke (1980), as empresas cooperativistas 

são organizações que oferecem uma importante contribuição para o desenvolvimento 

econômico, incorporada à geração e a criação de empregos e renda. 

 A Aliança Cooperativa Internacional (ACI), na Assembleia Geral de 1995, 

define cooperativa como sendo uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida, (ACI, 1995).  

No Brasil, cooperativa é uma sociedade de, pelo menos, vinte pessoas físicas, 

unidas pela cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa, com 

objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são 

distintos de outras sociedades. Essa definição, segundo Egewarth (2015), foi 

estabelecida no X Congresso Brasileiro de Cooperativismo (X CBC) em Brasília (DF), 

no ano de 1988.  

As cooperativas agropecuárias apresentam um papel fundamental no 

desenvolvimento e fortalecimento das regiões onde estão inseridas, destacando-se na 

prestação de serviços a seus associados, como armazenagem e comercialização de 

produtos. Conforme destaca, Coradini (1982, p. 01) “no Brasil, predominam as 

cooperativas agropecuárias, pois o cooperativismo agrário tem assumido uma maior 

expressão nos estados onde a agricultura ainda representa uma forte participação na 

economia”. 
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 Apesar da contribuição das cooperativas agropecuárias, o setor produtivo, 

pincipalmente o de soja em grãos, ainda, passa por algumas dificuldades.  Se de um 

lado o uso e intensificação de tecnologia propicia o aumento de produtividade, do outro, 

convive com a falta de infraestrutura capaz de atender a demanda.  

  

3 ARMAZENAGEM DE SOJA EM GRÃOS 

 Soja (Glycine max) é um produto de origem asiática, apresentando alta liquidez 

no mercado pois é comercializado no mundo todo. Na safra 2014/2015, de acordo com 

o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA, citado pela EMBRAPA 

(2015), a produção mundial foi o equivalente a 317,253 milhões de toneladas e uma 

área plantada de 118,135 milhões de hectares. De acordo com o Instituto Mato-

grossense de Economia Agropecuária - IMEA citado na Apostila Entendendo o 

Mercado de Soja (2015), liderando a produção de soja vem os Estados Unidos, Brasil e 

Argentina que, juntos, são responsáveis por produzirem 82% da produção mundial. 

Com elevada demanda destaca-se a China e a União Europeia que na safra 2014/2015 

foram responsáveis por de 75,6%, das importações mundiais da soja em grão.  

 O agronegócio brasileiro vem apresentando destaque, impulsionado pelo 

aumento da produção de grãos. Segundo a CONAB citada pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (2015) o Brasil é considerado o segundo maior 

produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Em nível nacional, na safra 

2014/2015, a cultura soja ocupou uma área de 31,573 milhões de hectares, totalizando 

uma produção de 95,070 milhões de toneladas, com uma produtividade média de 3.011 

kg por hectare. A maior produção brasileira da soja concentra-se nos estados de Mato 

Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul e, juntos, são responsáveis por cultivar na safra 

2014/2015, 19,225 milhões de hectares, com produção de grãos em torno de 59.692 

milhões de toneladas. 

 Diante deste contexto, o setor produtivo de grãos exige uma cadeia logística 

eficiente, sendo o processo de armazenagem uma importante etapa, pois, entre outros 

fatores, contribui para a redução de custos de tempo, flexibilizando o fluxo nas rodovias 

e portos que sofrem congestionamentos nos períodos de safras, causando aumento de 

custos e prejuízos aos produtores. Desta forma, a logística, segundo Bowersox e Closs
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(2001), envolve entre outros, o armazenamento dos produtos, mantendo a qualidade dos 

grãos para comercializá-los em momento oportuno.  

 A armazenagem como parte do processo produtivo contribui para melhores 

resultados financeiros, evitando as perdas e otimizando tempo.  Gallardo et al., (2010) 

ressaltam que a capacidade de armazenar grandes quantidades de grãos é de 

fundamental importância para a cadeia logística da produção agrícola, possibilitando

melhores épocas para sua comercialização.  Portanto, a capacidade de armazenagem 

adequada permite, ainda, atender com flexibilidade a velocidade do mercado mantendo 

o produto com qualidade.  

 Todavia, para Rocha et al. (2012), a armazenagem de produtos agrícolas deve 

ser vista como estratégia, pois se relaciona de forma intrínseca à manutenção e 

qualidade dos mesmos. 

 Sendo assim, na tomada de decisão relacionado a armazenagem, alguns fatores 

são importantes, tais como: tipo do produto a ser armazenado, tipos de armazéns, 

determinação do espaço, layout do armazém, tipos de clientes e rotatividade dos 

produtos. Entretanto, cabe ao gestor identificar qual a forma de armazenagem dos grãos 

mais adequada a sua realidade, sendo possível realizar em duas formas: convencional ou 

a granel.  

Para tanto, Azevedo et al., (2008), afirma que a armazenagem de grãos pode ser 

realizada das seguintes formas:  

a) Convencional: na armazenagem convencional os grãos são acondicionados 

em sacos e depositados em galpões ou armazéns; geralmente, foram 

construídos para outras finalidades e adaptados para abrigar grãos, não 

possuindo condições ideais para a função; 

b) A granel: nesse sistema os grãos são guardados sem embalagem, depositados 

em silos de concreto de alvenaria ou de metais, em silo bolsa e em silo 

pulmão; 

Normalmente, possuem forma cilíndricas e células individualizadas; e os 

silos mais modernos possuem sistemas de aeração¹ 

Ao discorrer sobre armazenagem da produção de soja em grãos, um fator 

relevante é a localização das unidades armazenadoras. Porém, para Weber (2001), a 

localização determina a classificação, a saber: 

 

1    Aeração: “movimento forçado de ar através da massa de grãos, objetivando a diminuição e 
uniformização da temperatura, propiciando condições favoráveis para a conservação da qualidade durante 
o tempo de armazenamento, pois impede a migração da umidade e a formação de bolsas de calor” 
(BRAGATTO; BARRELLA, 2001, não paginado). 
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(2001), envolve entre outros, o armazenamento dos produtos, mantendo a qualidade dos 

grãos para comercializá-los em momento oportuno.  

 A armazenagem como parte do processo produtivo contribui para melhores 

resultados financeiros, evitando as perdas e otimizando tempo.  Gallardo et al., (2010) 

ressaltam que a capacidade de armazenar grandes quantidades de grãos é de 

fundamental importância para a cadeia logística da produção agrícola, possibilitando

melhores épocas para sua comercialização.  Portanto, a capacidade de armazenagem 

adequada permite, ainda, atender com flexibilidade a velocidade do mercado mantendo 

o produto com qualidade.  

 Todavia, para Rocha et al. (2012), a armazenagem de produtos agrícolas deve 

ser vista como estratégia, pois se relaciona de forma intrínseca à manutenção e 

qualidade dos mesmos. 

 Sendo assim, na tomada de decisão relacionado a armazenagem, alguns fatores 

são importantes, tais como: tipo do produto a ser armazenado, tipos de armazéns, 

determinação do espaço, layout do armazém, tipos de clientes e rotatividade dos 

produtos. Entretanto, cabe ao gestor identificar qual a forma de armazenagem dos grãos 

mais adequada a sua realidade, sendo possível realizar em duas formas: convencional ou 

a granel.  

Para tanto, Azevedo et al., (2008), afirma que a armazenagem de grãos pode ser 

realizada das seguintes formas:  

a) Convencional: na armazenagem convencional os grãos são acondicionados 

em sacos e depositados em galpões ou armazéns; geralmente, foram 

construídos para outras finalidades e adaptados para abrigar grãos, não 

possuindo condições ideais para a função; 

b) A granel: nesse sistema os grãos são guardados sem embalagem, depositados 

em silos de concreto de alvenaria ou de metais, em silo bolsa e em silo 

pulmão; 

Normalmente, possuem forma cilíndricas e células individualizadas; e os 

silos mais modernos possuem sistemas de aeração¹ 

Ao discorrer sobre armazenagem da produção de soja em grãos, um fator 

relevante é a localização das unidades armazenadoras. Porém, para Weber (2001), a 

localização determina a classificação, a saber: 
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a) produtor: quando a unidade de armazenagem se encontra localizada na 

própria fazenda, podendo ser de propriedade de empresas agrícolas como de 

pessoas físicas, servindo na maioria das vezes ao único proprietário, 

considerado de pequeno porte;  

b) subterminais: estas unidades armazenam  produtos de origem das fazendas ou 

das unidades coletoras; localizam-se em pontos estratégicos do sistema viário, 

em locais atendidos pelo sistema ferroviário, sempre que possível, do 

hidroviário que apresenta enormes vantagens aos produtores, consumidores e 

ao complexo exportador, em função da diminuição dos custos de transporte; 

esta redução não se deve apenas em relação aos valores do transporte, mas a 

todo o sistema, especialmente na expansão e conservação das rodovias; 

c) terminais: são as unidades localizadas junto aos grandes centros 

consumidores, de onde o produto sai para o consumo imediato; também são 

assim denominadas as encontradas junto aos portos para a exportação de 

grãos;  

d) coletoras: essas unidades encontram-se a uma distância média das 

propriedades rurais e atendem vários produtores. São de médio ou grande 

porte e, como por exemplo, podemos mencionar as cooperativas.                                                  

 É importante ressaltar que na estrutura de armazenagem a capacidade de 

armazenamento desempenha um papel primordial contribuindo para o alcance do êxito 

produtivo. Desta forma, Azevedo et al. (2008) definem a capacidade estática como 

sendo a quantidade de grãos que cabe dentro de uma unidade armazenadora, de uma só 

vez.  E, conforme Gallardo et al. (2010), a recomendação da Fundação da Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) aconselha como número 

mínimo de armazéns em cada região, a soma de toda a produção daquela região mais 

uma margem de 20% de segurança para que não ocorra déficit em caso de 

superproduções, ou seja, que    a capacidade   estática de armazenagem seja igual a 1,2 

vezes sua produção agrícola anual.  

 Para saber a capacidade do armazém é necessário conhecer a praça útil, a altura 

média de empilhamento e o fator de estiva, pois estes são todos os fatores que 

interferem na capacidade de armazenagem. Sendo assim, Gallardo et al. (2010), 

apresenta a fórmula da capacidade estática: 
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                                                                         PU x AE 
CE = ___________ 

FEM 

Em que:   CE    = capacidade estática 
PU    = praça útil  
AE    = altura de empilhamento 
FEM = fator de estiva médio. 
 
 

 Mas, de maneira simples, o que diferencia capacidade estática de capacidade 

dinâmica é o giro de estoque do produto armazenado.  Biage et al (2002) diferenciam 

capacidade estática de armazenagem como sendo a quantidade de grãos que cabe de 

uma só vez dentro de uma unidade armazenadora (em toneladas) e a capacidade 

dinâmica de armazenagem como sendo a quantidade de grãos que entrou e saiu de uma 

unidade armazenadora, no período de um ano (em toneladas por ano). Desta forma, 

capacidade dinâmica é a capacidade estática multiplicada pela quantidade de giros em 

determinado período. Sendo assim, quanto maior o giro, maior capacidade 

armazenadora.  

 

4 ANÁLISE DE RESULTADO 

4.1 Caracterização da Cooperativa Grão Norte e contexto de produção e 

armazenagem de soja em grãos no Estado de Roraima 

De acordo com Cavalcanti (2004), a primeira cooperativa registrada na Junta 

comercial no estado de Roraima, foi no ano de 1979, sediada no município de 

Caracaraí-RR pertencente ao ramo agropecuário, denominando-se Cooperativa 

Agropecuária do Novo Paraíso, porém, hoje não existe mais. A Tabela 02 demonstra a 

situação atual do cooperativismo em Roraima.  

No estado de Roraima há muitos entraves relacionados à produção, em especial 

ligados à agropecuária. Todavia, o cooperativismo vem ao encontro das necessidades, 

apresentando-se como solução capaz de somar forças e ultrapassar barreiras, conforme é 

possível observar, na tabela 02, o ramo agropecuário destaca-se em primeiro lugar com 

maior número de associados.  

Referente ao maior número de cooperativas, o ramo de transporte, ocupa o 

primeiro lugar. E, em relação a quantidade de empregos ofertados, o ramo de saúde 

ocupa o primeiro lugar. 

 



Atas  Proceedings    |    3469

 Eficiência e competitividade da agricultura  P21

 

 
11 

 

Tabela 02 – Cooperativismo em Roraima 
Ramos Nº Cooperativas Nº Associados Nº Empregados 

Agropecuário 22 1669 42 

Consumo 01 30 0 

Credito 01 422 8 

Educacional 0 0 0 

Especial 01 22 0 

Habitacional 0 0 0 

Infraestrutura 0 0 0 

Mineral 01 31 0 

Produção 08 207 1 

Saúde 03 617 339 

Trabalho 06 87 0 

Transporte 24 1135 17 

Turismo e Lazer 0 0 0 

Totais 67 4.220 407 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da apostila preparada por Senhoras, 2015. 
 

Cabe ressaltar que Roraima apresenta potencial em evidência para o cultivo da 

soja, o que tem atraído vários empreendedores dos mais diversos estados brasileiros. 

Segundo a Embrapa (2009), existem, aproximadamente, 1,2 milhões de hectares nos 

mais diversos municípios com potencial elevado de produtividade. Reforçando essa 

característica produtiva, o Gráfico 01- Distribuição Fundiária em Roraima, apresenta 

uma disposição de 28,2 % do território de Roraima com áreas remanescentes, o que, 

apesar de limitadas, poderão ser utilizadas para desenvolver a atividade agropecuária. 

 

Gráfico 01 – Distribuição Fundiária em Roraima 

 
Fonte: Senhoras, 2015. 
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O estudo reflete a existência de um potencial produtivo para a cultura da soja no 

estado de Roraima. De acordo com dados de monitoramento de safra da CONAB, na 

safra 2013/2014, em Roraima, foram cultivados 18.000 (dezoito mil) hectares de soja 

com uma produtividade média de 3.120 kg (três mil cento e vinte quilos) do produto por 

hectare. A aludida fonte relata que na safra 2014/2015, houve no estado um aumento na 

produção, passando para 24.000 (vinte e quatro mil) hectares cultivados, com um 

incremento na produtividade, passando para 3.300 kg (três mil e trezentos quilos) por 

hectares, se sobressaindo à média nacional. Outro fator que realça o potencial produtivo 

da cultura da soja em Roraima, conforme o Ministério da Agricultura, é o primeiro 

Plano de Zoneamento de Risco Climático para o cultivo de soja e milho, contemplando 

15 (quinze) municípios do estado e aprovado no dia vinte e seis de fevereiro de 2016.  

 Neste contexto, a Cooperativa de Produção Agropecuária do Extremo Norte 

Brasileiro - Grão Norte, está enserida. Fundada em 12 de maio no ano de 1998 no 

município de Boa Vista – Roraima,  e com área de ação compreendendo todo o estado 

de Roraima, com o objetivo de congregar agropecuaristas de sua área de ação e 

participantes do Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial 

(projeto este realizado pela frente de desenvolvimento Rural de Roraima), com o intuito 

de realizar o interesse econômico dos cooperantes.  

 Desenvolvendo suas atividades sem fins lucrativos e regida pelos princípios e 

valores do cooperativismo, a Grão Norte, atualmente, tem um quadro de associados 

composto por 66 (sessenta e seis) pessoas e a participação de mais 56 (cinquenta e seis) 

usuários. (GRÃO NORTE, 2016). 

  Para a fundação da Grão Norte reuniram-se os interessados que se enquadravam 

no perfil pré-definido, onde o Artigo 8º do Estatuto Social, descreve os deveres do 

cooperante, orienta, porém, que para ser cooperado, o interessado deve possuir, no 

mínimo, 400 (quatrocentos) hectares e no máximo 10.000 (dez mil) hectares.  

 Com o andamento das atividades e do cultivo da soja, identificou-se a 

necessidade de um local adequado para armazenar a produção, e aguardar o momento 

oportuno de comercialização, o que levou a iniciar em 2001 a construção do primeiro 

armazém sendo concluído em 2002. O armazém foi cedido à cooperativa em forma de 
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comodato e com a finalidade de atender tanto os cooperados quanto os usuários 

produtores de grãos.  
 

Fotografia 01 - Estrutura de Armazenagem da Cooperativa Grão Norte 

 
Fonte: fotografia feita pelos autores (21/09/2015) 

 
 

 A observação in loco possibilitou a comparação entre a literatura e a instalação 

física da Grão Norte (Fotografia 01), o que possibilitou a afirmação de que a estrutura é 

do tipo coletora, por encontrar-se a uma distância média das propriedades rurais e 

atendendo vários produtores. A armazenagem é realizada no sistema a granel, pois são 

depositados sem nenhum tipo de embalagem.  

 Inicialmente, a estrutura de armazenagem possuía a capacidade estática para 

atender 8000 (oito mil) toneladas de grãos. Em 2002, as ampliações das estruturas 

físicas foram concluídas e a capacidade estática passou para 27.000 (vinte e sete) 

toneladas, distribuída em 05 (cinco) silos, em que 04 (quatro) armazéns, 

individualmente, possuem a capacidade estática de 6.250 (seis mil, duzentas e 

cinquenta) toneladas, 01 (um) silo com capacidade para 1.200 (mil e duzentas) 

toneladas e o silo pulmão com capacidade para 800 (oitocentas) toneladas. 

Como pode ser verificado no gráfico 02 – Capacidade Estática, após esse 

período, a estrutura de armazenagem da Cooperativa mantém-se estável e a capacidade 

estática demonstra estabilizada, no período de 2002 a 2015.  
 

Gráfico 02 – Capacidade Estática 

0
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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A visita in loco possibilitou também, no período da colheita da safra 2015, a 

realização de um fluxograma, abrangendo todo o processo de armazenagem na 

cooperativa objeto de estudo. Pode ser visualizado na Figura 01. 

 

Figura 01- Fluxograma do processo de armazenagem na Cooperativa Grão Norte.  

 

 

                   
                                              Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 . 

 
 Diante da potencialidade da produção de grãos no Estado de Roraima, nota-se 

que o cultivo tem se mantido reprimido, possivelmente, ocasionado por vários fatores, 

entre eles o elevado custo de produção, armazenagem, fatores fundiários, ambientais e 

energéticos. Com isso, o recebimento de grãos na Cooperativa, tem apresentado um 

crescimento lento, sendo que no ano 2011, a Cooperativa Grão Norte recebeu em sua 

Unidade de Recebimento de grãos, 5.881.522 (cinco mil, oitocentos e oitenta e uma 

toneladas, quinhentos e vinte e dois quilogramas), de soja. Com um leve aumento em 

2012, passando para 6.036.927 (seis mil, trinta e seis mil toneladas e novecentos e vinte 

e sete quilogramas). 

 No entanto, no ano de 2013 o recebimento deu um salto para 26.361.839 (vinte e 

seis mil trezentos e sessenta e uma toneladas e oitocentos e trinta e nove quilogramas). 

Nota-se nesse período um crescimento de produtores que depositaram sua produção na 

cooperativa, possivelmente novos entrantes na atividade no Estado.  Porém, no ano de 

2014, apesar de ser mantido o número de produtores e provavelmente a área, houve uma 

diminuição no recebimento de soja em grãos, estocando apenas 24.283.498 (vinte e 

quatro mil, duzentos e oitenta e três toneladas e quatrocentos e noventa e oito 

quilogramas). Mas, no ano de 2015, volta a apresentar crescimento, tanto em número de 

empreendedores quanto no recebimento de soja na Cooperativa, recebendo 33.930.496 

(trinta e três mil novecentos e trinta toneladas e quatrocentos e noventa e seis 

quilogramas). 
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 A confrontação entre a capacidade estática da Cooperativa Grão Norte com a 

quantidade de toneladas recebidas (ver gráfico 03), permite afirmar que no ano de 2013 

o recebimento aproximou-se da capacidade estática e no ano de 2015 ultrapassou a 

capacidade, totalizando 33.930.496 (trinta e três mil, novecentos e trinta toneladas, 

quatrocentos e noventa e seis quilogramas).  

 

Gráfico 03 - Capacidade estática x toneladas recebidas. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 
 Portanto, levando em consideração somente o recebimento de soja na 

cooperativa, e sua capacidade estática, na safra 2015 houve um déficit de 6.930.496 

(seis mil novecentos e trinta toneladas e quatrocentos e noventa e seis quilos). 

No entanto, a recomendação da FAO orienta como número mínimo de 

capacidade estática para determinada região, a soma de toda a produção mais a margem 

de 20% para segurança em caso de superproduções.  

Desta forma, levando em consideração que a Unidade de Armazenagem 

administrada pela Grão Norte é a única classificada como coletora no Estado de 

Roraima, com capacidade estática de 27.000 (vinte e sete mil) toneladas, e que a 

produção do estado de Roraima na safra 2014/2015, conforme dados de monitoramento 

de safra da CONAB, foi o equivalente a 79.200 (setenta e novem mil e duzentos) 

toneladas de soja em grãos (dados), somada a esta  20% de margem de segurança, o 

equivalente a 15.840 (quinze mil, oitocentos e quarenta) toneladas, perfaz o total de 

95.040 (noventa e cinco mil e quarenta toneladas), o distanciamento entre a capacidade 

estática e o valor recomendado pela FAO é extremamente preocupante.  

Entretanto, ainda, existem outros fatores que poderão contribuir para agravar 

essa situação, tais como, a localização geográfica do Estado de Roraima, o episódio de 

ser uma fronteira agrícola, o que associada à carência de estruturas logísticas como 

caminhões para dar suporte ao transporte da cooperativa até o porto de comercialização.  
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 Notadamente, um fator relevante foi o aumento do número de produtores que 

utilizaram a estrutura de armazenagem da Cooperativa Grão Norte. Este estudo 

possibilitou verificar quem são as pessoas que utilizam a estrutura de armazenagem 

administrados pela cooperativa, bem como a quantidade de armazenamento pertence 

aos sócios e a quantidade pertence aos usuários. Os dados podem ser visualizados na 

Tabela 03. 

 

Tabela 03- Beneficiados da Unidade de Recebimento da Grão Norte/ 
Quantidade Estocada em Toneladas 

ANO COOPERADO USUARIO TOTAL 
 Nº Coop. Ton. Est. Nº Usuários Ton. Est. Total Part. Total Est. 

2011 04 3.948.230 12 1.993.292 16 5.881.522 
2012 02 2.883.215 14 3.203.712 16 6.036.927 
2013 07 8.673,.494 29 17.688.345 36 26.361.839 
2014 06 5.223.099 30 19.050.399 36 24.283.498 
2015 06 1.611.611 50 32.318.885 56 33.930.496 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
 
 

 Por meio dessa análise, pode-se verificar que os produtores rurais que utilizam a 

estrutura de armazenagem, em sua maioria são usuários, e, são os que apresentam 

crescimento participativo na utilização das estruturas de armazenagem.  

 Portanto, verifica-se que a quantidade de participação dos cooperados que 

utilizam a estrutura apresenta um baixo número, oscilando de dois a sete.  Referindo-se 

a quantidade armazenada, no período analisado, somente no ano de 2011 os cooperados 

estocaram mais que os usuários.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta deste trabalho foi analisar a estrutura de armazenagem de soja em 

grãos na Cooperativa Grão Norte no Estado de Roraima. Para tanto, por meio dos 

objetivos específicos buscou identificar o total de áreas para desenvolver a cultura da 

soja no Estado de Roraima; averiguar as formas de armazenagem utilizado na 

cooperativa Grão Norte; verificar a quantidade de grãos armazenados na referida 

cooperativa no período de 2011 a 2015; identificar a capacidade estática das estruturas 

físicas; analisar o volume estocado em toneladas pertencente a sócios e usuários no 

mesmo período. 
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 Esse estudo foi realizado utilizando pesquisa descritiva, com procedimentos 

operacionais de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. A abordagem foi 

de natureza quantitativa. 

 Desta forma, a pesquisa revelou que existem um total de 1,2 milhões de hectares 

com potencial produtivo para desenvolver a cultura de soja no estado de Roraima. E, 

apesar de existir áreas de terras com vocação para o cultivo, esse segmento da economia 

no estado, encontra-se reprimido, possivelmente ocasionado por vários fatores, entre 

eles o elevado custo de produção, armazenagem, fatores fundiários, ambientais e 

energéticos. 

 Verificou-se que a armazenagem na cooperativa Grão Norte classifica-se como 

coletora, uma vez que se localiza a uma distância média das propriedades rurais e 

atende vários produtores, sendo realizada no sistema a granel, pois os grãos são 

depositados sem nenhum tipo de embalagem.  

 Entretanto, constatou-se oscilações no recebimento de soja em grãos na 

cooperativa no período de 2011 a 2015. Inicialmente foram recebidas 5.881.522 

toneladas, passando em 2012 para 6.036.927, com um salto em 2013 para 26.361.839 

toneladas. Porém, no ano de 2014 houve uma leve redução, caindo para 24.283.498 

toneladas e voltado a aumentar em 2015, atingindo 33.930.496 toneladas.   

 Observou-se, que a estrutura de armazenagem administrada pela Grão Norte já 

apresenta deficiência, pois ao analisar a quantidade de grãos recebidos na Cooperativa, 

referente a safra 2015, verificou-se que a cooperativa apresentou um déficit de 

armazenagem equivalente a 6.930. 496 (seis mil novecentos e trinta toneladas e 

quatrocentos e noventa e seis quilos). Esse déficit tende a elevar de forma significativa 

ao seguir a recomendação da FAO, o que poderá vir a ser, o principal obstáculo no 

desenvolvimento da cultura da soja no estado, e possivelmente um fator limitante ao 

aumento da produção.  Essa situação pode ser agravada por outros fatores, a saber: a 

localização geográfica do Estado de Roraima, o episódio de ser uma fronteira agrícola 

associada a carência de estruturas logísticas, como caminhões para dar suporte ao 

transporte da cooperativa até o porto de comercialização 

 Um fator que chamou a atenção foi o número de usuários e associados que 

utilizam a estrutura de armazenagem da cooperativa. Os dados indicaram que somente 

no ano de 2011, os cooperados lideravam a maior quantidade de armazenagem de grãos 
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realizada na cooperativa. A partir da safra de 2012 até a de 2015, a situação inverteu-se, 

passando para os usuários. 

 Por se tratar de assuntos complexos, não contemplados no objetivo desta 

pesquisa sugere-se um estudo mais aprofundado em relação à cadeia logística e 

produção de soja no Estado de Roraima, para determinar a demanda por armazéns. Por 

fim, após definir a demanda, que seja fomentado a ampliação das estruturas de 

armazenagens, com vistas a evitar maiores déficits. E, visando o fortalecimento 

cooperativista, que seja disponibilizada a abertura de inscrições para os usuários se 

associarem. 

 Cabe ressaltar que os objetivos foram alcançados, pois foi possível uma análise 

em relação às estruturas de armazenagem da cooperativa Grão Norte, em que se 

evidenciou a importância da armazenagem de soja adequada em uma cooperativa 

agropecuária, sobretudo em uma fronteira agrícola, ressaltando que a cooperativa já 

apresenta déficit de armazenagem.  
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Resumo 
Este artigo teve como objetivo identificar o impacto sobre o lucro para o produtor rural e para 
economia do país caso as recomendações de adubação fossem realizadas considerando os 
preços do produto e do insumo e não as tabelas atualmente utilizadas neste processo. Foram 
analisados os produtos agrícolas milho e soja, e os principais nutrientes utilizados: nitrogênio, 
fósforo e potássio. Inicialmente foi estimado os impactos sobre o lucro do produtor. Para isto 
foram utilizados: valores indicados nas tabelas de recomendação de adubação de cinco das 
principais tabelas utilizadas no país; funções de produtividade para os produtos e insumos 
analisados, obtidas em revisões bibliográficas; cenários de preços utilizando os preços 
observados nos últimos quinze anos e; três condições de solo que diferem no nível inicial de 
fertilidade. A seguir foi estimado os impactos sobre a economia brasileira utilizando a matriz 
insumo produto (MIP) mais recente disponível, que é a do ano de 2009. Verificou-se que, 
dadas as hipóteses utilizadas, o produtor rural poderia aumentar seu lucro alterando o método 
de estimar a necessidade de adubação da sua lavoura, na média dos cenários analisados e 
considerando o impacto individual de cada nutriente, em mais de 10% do valor de sua receita 
com o produto. Na economia brasileira, para as condições observadas no ano de 2009, 
verificou-se que a mudança nas recomendações de adubação, apenas para o milho e a soja, 
analisados neste estudo, poderiam causar um ganho de PIB de R$18 bilhões ao ano, com 
geração de mais de 450 mil postos de emprego. Portanto, a construção de um instrumento 
para que o produtor possa definir a quantidade de insumos a ser aplicada na sua lavoura com 
base no nível de produtividade máxima econômica ao invés do uso das tabelas de 
recomendação vigentes é um importante meio de gerar renda no campo e na economia do 
país. 
Palavras-chave: função de produção; fertilizante; lucro; produção agrícola. 
Abstract 
This paper aimed to identify the impact on farmers income and for the economy if the 
fertilizer recommendations were made considering the product and input prices and not the 
knowledge currently used for this purpose. The agricultural products analyzed were corn and 
soybean. The inputs analyzed were the main nutrients used: nitrogen, phosphorus and 
potassium. Initially it was estimated the impact on farmer profit. For this were used: 
recommended amounts of fertilizer in five of the main sources of this information used in 
Brazil; production functions for the analyzed products and nutrients, obtained from literature 
reviews; price scenarios using the observed prices in the last fifteen years; three soil 
conditions which differ from the initial level of fertility. Next, it was estimated the impact on 
the Brazilian economy using the latest available Input-Output Matrix (IOM), which is the 
year 2009. It was found that, given the assumptions used, the farmers could increase their 
profits by changing the method of estimating the need for fertilizing their crops, in the 
average of the analyzed scenarios and considering the indicidual impact of each nutrient, in 
more than 10% of value of the product value. In the Brazilian economy, for the conditions 
observed in 2009, it was found that the change in fertilizer recommendations, only for corn 
and soybeans analyzed in this study, could cause a GDP gain of the R$18 billion per year and 
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generating more than 450 thousands jobs. Therefore, the construction of a tool that the 
farmer can use to determine the amount of nutrients to be applied in his crop, based on the 
level of maximum economic productivity rather than the use of the recommendations 
currently used, is an important means of generating income in rural areas and in the 
economy. 
Key words: production function; fertilizer; profit; agricultural products. 
 
1. Introdução 

Uma questão sempre presente na agricultura refere-se a mensuração das quantidades 
ótimas de nutrientes que o produtor deve aplicar na sua lavoura para que tenha uma maior 
produtividade e maior lucro com seu produto. Esta questão  está relacionada principalmente 
aos macronutrientes, os quais as plantas precisam em maiores quantidades e, portanto, sua 
incorporação no solo origina resposta de produtividade da planta de maneira mais 
significativa. Entretanto, há duas questões diferentes neste processo. Uma questão é a 
quantidade de fertilizante para atingir a produtividade máxima (PM) e a outra é a quantidade 
deste insumo que origina o máximo retorno financeiro para o produtor, ou a produtividade 
máxima econômica (PME). 

Para responder ambas as questões experimentos têm sido feitos em diferentes locais, e 
com vários produtos e insumos com o objetivo de identificar o comportamento da 
produtividade destes produtos à incorporação do insumo analisado. O item 2 descreve o 
comportamento padrão de uma curva de resposta da produtividade das culturas agrícolas ao 
uso de fertilizantes e como são obtidos os valores de quantidade do insumo que originam os 
pontos de produtividade máxima (PM) e de produtividade máxima econômica (PME). 

Com o objetivo de simplificar o processo de recomendação de adubação algumas 
publicações, produzidas pelos principais órgãos de pesquisa agropecuários do país, são 
adotadas como padrão para este processo na agricultura brasileira. Entretanto, apesar de 
procurar considerar as respostas das plantas aos nutrientes e, provavelmente, o preço do 
produto e insumo, a relação entre estes preços se alteram com muita frequência (como ilustra 
a Figura 1) e, portanto, modifica o nível do nutriente para atingir o máximo econômico.  

Este artigo teve como objetivo identificar o impacto sobre o lucro para o produtor rural 
e para economia do país se as recomendações de adubação fossem realizadas considerando os 
preços do produto e do insumo e não nas tabelas atualmente utilizadas neste processo1. Para 
isto foi considerado os produtos agrícolas milho e soja, e os principais nutrientes utilizados 
para fertilização química nestas culturas. As tabelas de recomendação atualmente utilizados 
no país, assim como o método utilizado para analisar os impactos sobre a lucratividade do 
produtor rural ao utilizar estas tabelas, em comparação ao método economicamente mais 
eficiente, são descritos no item 3. Neste item também é descrito o método e dados utilizados 
para estimar os impactos em toda economia brasileira decorrentes das mudanças, tanto na 
renda do produtor quanto na demanda dos fertilizantes, ao alterar o método de mensurar a 
adubação nas culturas de milho e soja no país, passando das tabelas de recomendação 
atualmente utilizadas para um método de medida que considera a quantidade economicamente 
mais eficiente para o produtor (apresentado no item 2). O item 4 apresenta os resultados da 
pesquisa e o item 5 apresenta as conclusões. 

                                                           
1 Muitas tabelas de recomendação de adubação descrevem níveis diferentes de insumo para diferentes níveis de produtividade esperada da cultura agrícola. Esta informação 

pode, indiretamente, ser utilizada para, por exemplo, em situações de baixo nível do preço do produto e, ou, alto nível do preço do insumo, uma recomendação 

considerando uma quantidade menor de fertilizante possa ser utilizada. Entretanto, não se tem uma relação direta entre esta relação de preços e as 
recomendações. Tal relação seria, inclusive, muito difícil de ser colocada no formato destas tabelas uma vez que 
podemos ter infinitas destas relações. A Figura 1 descreve o comportamento de algumas destas relações de preço 
apenas para os últimos 15 anos, e utilizando dados do Estado de São Paulo.  
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Figura 1 – Relação entre os preços por tonelada dos produtos milho e soja e dos 
macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio na economia brasileira no período de janeiro 
de 2000 a outubro de 2015. 
Fonte: IEA, 2015. 
 
2. Como definir as recomendações de adubação 

Como qualquer outro produto da economia, a produção agrícola obedece a uma função 
de produção onde o aumento na quantidade de insumos gera um aumento da sua 
produtividade, até um certo limite técnico. Segundo Frizzone (1993), a função de resposta ou 
de produção das culturas é uma relação física entre as quantidades de certo conjunto de 
insumos e as quantidades físicas máximas que podem ser obtidas do produto, para uma dada 
tecnologia conhecida. Este tópico abordou o funcionamento de uma função de produção com 
apenas um insumo, que foi o considerado neste estudo - fertilizante, para mostrar a relação 
entre estes dois fatores: fertilizante e produtividade. 

A Figura 2 mostra uma função de produção típica para um produto agrícola (X) em 
função da quantidade de fertilizantes aplicado (I). Assim, há uma região de crescimento 
acentuado, onde a produtividade marginal (PMgI), assim como a produtividade média (PMeI), 
em relação ao aumento no uso de fertilizante são crescentes. A seguir, um aumento no uso de 
fertilizante reduz a PMgI, mas o produto médio (PMeI) ainda é crescente. Esta região é 
denominada de primeiro estágio da função de produção. No estágio seguinte (estágio dois da 
função de produção), tem-se o PMgI ainda em decréscimo, assim como a PMeI. Finalmente, 
quando a produção agrícola começa a decrescer com o incremento de fertilizante, temos o 
terceiro estágio da função de produção, onde a PMgI é negativa. No equilíbrio, a produção só 
ocorre no segundo estágio da função de produção: no estágio I, uma vez que o PMeI é 
crescente, o produtor é incentivado a aplicar mais do insumo, até que ele identifique que o 
PMeI deixa de crescer (estando, neste ponto, na fase II); já a fase III não é utilizada pelo 
produtor pois, neste caso, o aumento no uso do insumo reduz a produtividade. Assim, ambas 
as fases I e III são economicamente ineficientes e o equilíbrio se estabelece na fase II. 

O aumento na produtividade é benéfico para o produtor rural pois, assim, ele aumenta 
sua receita por área com a venda do produto. Entretanto, o aumento no uso de insumos para 
que esta maior produtividade seja alcançada gera também custos adicionais. Assim, o desafio 
para o produtor é estabelecer a quantidade de insumos que irá originar seu máximo retorno 
econômico. Para isto, utilizando apenas a área da função de produção representativa do 
segundo estágio de produção e multiplicando pelo preço do produto (Px), temos, na Figura 3, 
uma função representativa da receita do produtor. Multiplicando a quantidade do insumo 
fertilizante (I) pelo seu preço (Pi) temos representado, também na Figura 3, a função de custo. 
Nesta figura observa-se que, a produção máxima (XMAX) ocorre com a quantidade de insumo 
I2. Neste ponto, a receita também é a máxima (VXMAX). Entretanto, este ponto não corresponde 
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ao nível de produção que origina o máximo de retorno econômico para o produtor, que é o seu 
lucro (). O máximo lucro para o produtor, descrito como A nesta figura, corresponde à 
quantidade de insumo I1, que origina um nível de produção XA e receita VXA, menor do que 
àquela descrita para o ponto de máxima produção (VXMAX). 

PMeI 

Ponto de 
inflexão 

PMgI 

I 

I 

X 

PMgI 
PMeI 

I II III 

X = f (K , I )

Produtividade 
máxima 

 
Figura 2 – Representação da função de produção agrícola 
Fonte: Ferguson (1988).  
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Figura 3 – Representação da receita, custo e do lucro do produtor elaborados a partir da 
função de produção agrícola 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Portanto, podemos conceituar dois termos distintos: o de produtividade máxima (PM) e 
o de produtividade máxima econômica (PME). No caso descrito na Figura 3, a produtividade 
máxima (PM) ocorre para o nível de insumo I2, originando o nível máximo de produtividade 
(XMAX), e a PME ocorre para o nível de insumo I1, originando a produtividade XA, onde o 
produtor têm o maior nível de lucro.  

Estas representações gráficas das funções de produção e de lucro podem também ser 
descritas de maneira algébrica, e são representadas, respectivamente, pelas equações (1) e (2): 
X = a + b * I + c * I2                                                                                                                (1) 
π = VX – VI = X * Px – I * Pi                                                                                                   (2) 
onde “a”, “b” e “c” são valores numéricos que indicam, respectivamente, a constante, o 
coeficiente linear e o coeficiente angular da equação que representa a função de produção. 
Para que esta função seja representada por uma curva conforme descrita na Figura 2, o 
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coeficiente linear (“b”) deve ser o número positivo e o coeficiente angular (“c”) deve ser um 
valor negativo. 

Para obter os pontos de máxima produtividade (PM) e de máxima produtividade 
econômica (PME) da cultura a partir destas funções iguala-se a zero a primeira derivada da 
função em relação ao insumo I. As equações (3) e (4) descrevem esta derivação: 
dX/dI = b + 2 * c * I = 0                                                                                                          (3) 
dπ/dI = b * Px + 2 * c * I * Px – Pi = 0                                                                                    (4)     

Isolando a variável que indica a quantidade do insumo (I) nestas equações tem-se as 
quantidades do insumo que representam a PM e a PME. As equações (5) e (6) indicam, 
respectivamente, o cálculo utilizado, a partir das funções de produção e de lucro, que 
correspondem aos pontos de PM e PME. 
I = - b ⁄ (2 * c)                                                                                                                          (5) 
I = (Pi – b * Px) ⁄ (2 * c * Px )                                                                                                  (6)                             

Logo, a maneira economicamente mais eficiente de se conhecer o nível do insumo a ser 
aplicado em determinada cultura é estimando a equação (6). Entretanto, verifica-se nesta 
equação que seu valor pode variar conforme variar também os preços do produto e do insumo, 
o que é muito comum na economia. Esta grande variação no preço de produtos agrícolas 
ocorre uma vez que sua produção é altamente dependente das condições climáticas, que 
podem alterar, de maneira significativa, a oferta destes produtos. Por outro lado o preço dos 
insumos também sobre alterações em função de condições econômicas diversas, inclusive em 
função da variação na taxa de câmbio da economia brasileira, dado que o país é importador 
líquido deste insumo. A Figura 1 mostra esta oscilação no preço dos produtos agrícolas e 
insumos analisados neste trabalho nos últimos 15 anos na economia brasileira. Diante disto 
fica a questão: será que as tabelas de recomendação de adubação atualmente utilizadas no país 
realmente refletem os níveis de insumo que correspondem ao ponto de maximização de lucro 
do produtor? E se não, em quanto a consideração destes preços para estabelecer o PME ao 
invés do uso destas tabelas pode estar afetando o lucro do produtor? O próximo item descreve 
o método e dados utilizados para responder esta questão assim como as análise realizadas a 
partir destas questões. 

 
3. Material e método 

Este item foi descrito em duas partes. A primeira (item 3.1) descreve o método e dados 
utilizados para calcular a variação no lucro para o produtor rural  caso fosse utilizada a 
recomendação de adubação como descrita na seção anterior (item 2) e não as tabelas de 
recomendação utilizadas no país. Este impacto foi descrito por unidade de área, Reais por 
hectare plantado (R$/ha), assim como foi estimado um impacto total no país, de maneira a se 
conhecer a ordem de grandeza que este impacto pode alcançar. Entretanto, como não se pode 
afirmar que em todo território nacional os produtores realizam a adubação de suas lavouras 
seguindo as recomendações das tabelas, esta contabilização é apenas uma estimativa do 
impacto que se poderia ter caso assim o fizessem. Esta estimativa é importante também para 
se identificar o impacto sobre a economia brasileira, cujo método é apresentado no item 3.2.  

 
3.1 Impacto no lucro para o produtor e na demanda de fertilizantes 

Para obter as recomendações relacionadas aos pontos de máximo econômico são 
necessárias as seguintes informações: função de resposta do milho e da soja a cada um dos 
macronutrientes; preço destes produtos agrícolas e de cada um dos nutrientes. As funções de 
produção utilizadas neste estudo foram obtidas da literatura e estão descritas na Tabela 1, 
assim como a fonte do estudo que originou tal função. Nesta tabela são também apresentados 
as quantidades de cada nutriente que origina o ponto de máxima produtividade física (PM), 
calculado conforme descrito na equação (5). 
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Tabela 1. Funções de produção utilizadas para produção de milho e soja, com respectivas 
fontes e níveis de nutrientes que originam o ponto de máxima produtividade (PM) 

Produto 
agrícola 

(X) 

Nutriente 
Avaliado 

(I) 

Função de produção  Fonte Quantidade de 
nutriente no PM 

(Kg/ha) 

Milho 

Nitrogênio 
(N) X=651+28,9*I-0,13*I2 Lucena et al. 

(2000) 111 

Fósforo 
(P2O5) 

X=814,28+14,62*I-0,037*I2 Lucena et al. 
(2000) 198 

Potássio 
(K2O) X=-2981+115,5*I-0,318*I2 Silva & Ritchey 

(1982)* 182 

Soja 

Fósforo 
(P2O5) 

X=1.523+31,84*I-0,199*I2 Souza et al. 
(2014) 80 

Potássio 
(K2O) X=2.726+13,415*I-0,068*I2 Leal et al. 

(2015) 98 

Nota: *Equação estimada a partir do gráfico da função de produção apresentada naquele 
estudo. 

A influencia dos preços de milho, soja, nitrogênio (N), fósforo (P2O5) e potássio (K2O) 
foi analisada para alguns cenários de preços, atendendo ao intervalo dos preços reais 
observados no país nos últimos quinze anos (janeiro de 2000 a outubro de 2015). Todos os 
preços foram deflacionados para outubro de 2015 de maneira que pudessem ser comparados 
os diferentes cenários. Para isto foi utilizado o Indice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) disponibilizado por FGV (2016). 

Em relação aos preços dos macronutrientes, uma vez que há diferentes fertilizantes que 
os contém, os preços dos mesmos para compor a análise realizada neste estudo foram os 
seguintes: uréia, que contem 45% de N; fosfato simples, que computa 18% de P2O5 e; cloreto 
de postássio, que conta com 60% de K20. A Figura 1 mostra a relação entre os preços de 
milho e soja e cada um dos insumos avaliados para estas culturas no período de janeiro de 
2000 a outubro de 2015. Com as funções de produção e os preços foram estimadas as 
quantidades ótimas (que origina a PME) de cada fertilizante, em cada cultura, pela equação 
(6) descrita na seção anterior. Já o lucro do produtor, por unidade de área (R$/ha) foi estimado 
conforme descrito na equação (2).  

Entretanto, a quantidade de fertilizante aplicado não é necessariamente igual ao nível 
que acarreta a PME, uma vez que a análise de solo pode indicar já algum nível do nutriente no 
solo. Isto ocorre para fósforo e potássio. O nitrogênio não é analisado uma vez que é muito 
móvel no solo e, portanto, são aplicadas suas quantidades totais indicadas para o nível de 
PME. Para as análises realizadas neste estudo foram considerados três diferentes níveis de 
fertilidade do solo, para cada um dos nutrientes analisados. A Tabela 2 descreve os níveis de 
nutrientes em cada uma das três condições de solo utilizadas. Foi considerado os limites 
máximos de cada classe compondo o nível de nutriente da classe seguinte. Ou seja, a média 
dos limites máximos utilizados para classificar o solo como tendo nível muito baixo de 
nutriente foi o valor utilizado para o solo com baixo nível de nutriente distrito na Tabela 2. O 
valor médio do limite máximo de nutriente no solo utilizado para classifica-lo como “baixo” 
foi utilizado como a quantidade de nutriente contida no solo classificado como “médio” neste 
estudo. Já a média do limite máximo de nutriente que classifica o solo como sendo “médio” 
foi utilizado neste estudo para o cenário do solo com “bom” nível de nutriente neste estudo.  

Os níveis destes nutrientes no solo são usualmente classificados na unidade de mg/dm3 
de solo. Entretanto, os valores descritos na Tabela 2 foram transformados para kg/ha para 
ficar mais claro a concentração dos nutrientes que já existiam e da quantidade que será 
aplicada. Assim, há uma padronização das unidades utilizadas com relação à quantidade de 
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nutrientes, a quantidade ótima (PME) e a quantidade adicionada, seja para complementar 
àquela da PME como para aplicar conforme o indicado pelas tabelas de recomendação. 

Entretanto, este método de adição de fertilizante, complementando àquele recomendado 
para a PME a quantidade que o solo já disponibiliza, não é o método utilizado pelos 
agricultores no país. O que atualmente predomina é o uso das tabelas de recomendação, 
adotadas pelos produtores e extensionistas para decidir a quantidade de fertilizantes a ser 
aplicado em sua lavoura. A Tabela 3 descreve as indicações de adubação para a(s) cultura(s) 
agrícola(s) analisada(s) neste estudo considerando algumas destas principais tabelas de 
recomendação utilizadas no Brasil.  
Tabela 2. Níveis de nutrientes, em kg/ha, de fósforo (em P2O5) e potássio (em K2O) 
utilizados como parâmetro para analisar o impacto em solos classificados como de níveis: 
baixo, médio e bom daqueles nutrientes 

 
baixo médio bom 

Fósforo - P2O5  9.8   21.3   47.7  
Potássio - K2O  41.5   77.5   158.0  

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de: Ribeiro et al., 1999; Sousa & Lobato, 2004; 
Manual, 2003; Oliveira, 2003; Raij et al., 1996 e Malavolta, 1989. 

A construção da Tabela 3 foi feita de maneira aproximada uma vez que as 
recomendações são, para algumas das fontes citadas, feitas com base em algumas diferentes 
expectativas de rendimento da cultura. Assim, foi adotado como critério o uso da quantidade 
de insumo que origina o maior nível de rendimento, quando esta variável foi considerada. 
Para não superestimar a simulação do impacto para o uso do nutriente segundo estas tabelas 
de recomendação, o nível de nutriente aplicado neste caso foi considerado como a menor 
quantidade descrita na Tabela 3 entre as diferentes fontes descritas. Este níveis estão em 
negrito nesta tabela e corresponde ao descrito no: Manual (2004) para os níveis de nitrogênio 
(N) no milho; Oliveira (2003) para fósforo (P) e potássio (K) no milho e; Raij et al. (1996) 
para os níveis de fósforo (P) e potássio (K) na cultura da soja. 
Tabela 3. Recomendações de adubação segundo alguns dos principais manuais usados no 
país, em kg/ha 

   
Sousa & 

Lobato (2004) 
Raij et al. 

(1996) 
Ribeiro et 
al. (1999) 

Manual 
(2004) 

Oliveira 
(2003) 

M
ilh

o 

N 
solo pobre  170 160 90 180 
solo médio 210 170 160 90 180 
solo rico 210 170 160 90 180 

P2O5 
solo pobre  100 120 125 90 
solo médio 120 70 100 85 70 
solo rico 60 50 70 75 50 

K2O 
solo pobre  160 90 110 70 
solo médio 150 130 80 70 60 
solo rico 150 100 60 60 50 

So
ja

 P2O5 
solo pobre  80 120 110  
solo médio 100 50 80 70  
solo rico 50 40 40 60  

K2O 
solo pobre  80 120 125  
solo médio 100 60 80 85  
solo rico 70 40 40 75  

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de: Ribeiro et al., 1999; Sousa & Lobato, 2004; Manual, 2003; 
Oliveira, 2003; Raij et al., 1996 e Malavolta, 1989. 

Considerando então as informações previamente descritas, foram então simuladas as 
variações no lucro para o produtor rural calculando a diferença de lucratividade ao considerar 
as informações na Tabela 1 com o lucro estimado simulado caso o produtor considere as 
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informações da Tabela 3 para as recomendações de adubação. A variação no lucro () é 
estimada da seguinte maneira: 
 = [Xa*PX – IA*PI] – [Xb*PX – IB*PI]                                                                                  (7) 
onde Xa corresponde ao nível de produtividade ao utilizar a quantidade de insumo Ia, o qual 
foi calculado para o ponto de máxima produtividade econômica considerando as funções de 
produção e preços de produto (PX) e insumo (PI) como apresentado na equação (6). Como já 
descrito previamente, a quantidade de fertilizante aplicado (IA) não é necessariamente igual ao 
nível Ia, uma vez que a análise de solo pode indicar já algum nível do nutriente no solo. 
Assim, Ia = IA + nutriente existente no solo. E Xb corresponde ao nível de produtividade 
correspondente à quantidade Ib de nutriente disponível para a planta. Esta quantidade refere-se 
à quantidade de nutriente recomendada pelas tabelas de referencia atualmente encontradas na 
literatura (IB) adicionado ao nível do nutriente no solo já existente no solo. Assim, Ib = IB + 
nutriente existente no solo. 

Os preços pagos ao produtor para milho e soja e os preços de mercado de cada um dos 
nutrientes analisados foi estabelecido considerando alguns cenários para os preços observados 
no período de janeiro de 2000 a outubro de 2015. Além disto, todos os preços foram 
deflacionados para 2015 utilizando o IGP-DI (FGV, 2016), de maneira que os cenários 
possam ser comparáveis. 

A seguir, para dar uma dimensão deste impacto na economia do país, os resultados 
obtidos para o produtor foram inseridos como choque para identificar os impactos totais na 
economia brasileira. O próximo item descreve o procedimento realizado para este propósito. 

 
3.2 Impacto na economia brasileira 

Para a análise dos impactos na economia brasileira foi utilizado a matriz insumo 
produto (MIP) da economia brasileira referente ao ano de 2009. Esta matriz foi a utilizada por 
ser a matriz mais recente da economia brasileira e que está desagregada para os setores de 
milho e soja, que foram os setores que sofreram os choques iniciais a serem analisados neste 
estudo. A MIP desagregada nestes setores foi obtida por Costa (2014). 

A MIP considera todos os encadeamentos existentes entre os setores da economia, 
permitindo identificar os impactos de transbordamento de um choque. Na situação a ser 
avaliada neste trabalho os seguintes choques ocorreram na economia: (i) alteração na 
demanda de fertilizantes; e (ii) aumento na demanda final das famílias ocasionado pelo 
aumento no lucro do produtor, ponderado pela receita das famílias utilizada para o consumo 
ou para poupança2.  

De maneira a adequar os resultados anteriores para serem inseridos como choques na 
MIP, todas as informações foram ajustadas para o mesmo ano deste instrumento, 2009. Para 
isto foram realizados os seguintes procedimentos: foi considerado as condições de preços dos 
produtos e dos nutrientes vigentes em 2009, a preços de 2009; os preços de mercado dos 
nutrientes foram transformados para preços básicos, uma vez que todos os valores na MIP são 
descritos a preços básicos; os resultados foram multiplicados pela área produzida com milho e 
soja no Brasil naquele mesmo ano (IBGE, 2016a).  

A variação no valor dos fertilizantes foi utilizado diretamente como choque de 
demanda. Entretanto, o setor onde o choque na demanda de fertilizantes foi realizado (setor 
“produtos químicos”, onde os fertilizantes estão incluídos), não tem, como um todo, um nível 
de importação tão elevado quanto àquele observado exclusivamente para os fertilizantes, que 
são importados em sua maior parte no Brasil. Segundo International Fertilizer Industry 
Association (IFIA, 2016), mais de 70% da demanda de fertilizantes no Brasil foi proveniente 

                                                           
2 Segundo informações das Contas Nacionais no período de 2000 a 2013 (IBGE, 2016b), o percentual da receita 
das famílias utilizado para o consumo foi cerca de 80%, o restante, 20% é poupando. 
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de importação, considerando o período de 2000 até anos recentes. Em alguns anos, como 
2007, 2008 e 2011 esta participação foi superior à 80%. Assim, de maneira a adaptar esta 
condição, o percentual das importações do setor “produtos químicos” no total demandado no 
país foi alterado para 80% do valor consumido e a matriz novamente balanceada. 

Para entender o funcionamento da MIP, a equação (8) descreve, algebricamente, as 
relações apresentadas nesta matriz:  
A*X + Y = X                                                                                                                            (8) 
Em que os vetores “X” e “Y” são, respectivamente, os vetores de valor bruto da produção e 
de demanda final e “A” é a matriz de coeficientes técnicos.  

Entretanto, de acordo com Miller e Blair (2009), o valor da produção é uma variável 
que pode ser obtida endogenamente em função de choques exógenos sobre a demanda da 
economia utilizando a matriz insumo produto obtidos da seguinte forma: 
X = (I – A)-1 * Y                                                                                                                       (9) 
A matriz (I – A)-1  é conhecida como a matriz inversa de Leontief. A matriz “I” é uma 
identidade. 

É a partir da matriz inversa de Leontief que se obtêm os chamados multiplicadores de 
impactos de um choque na economia. Os multiplicadores de impactos (denominados “tipo I”) 
são a soma dos efeitos diretos e indiretos (a jusante da cadeia produtiva) de um choque de 
demanda em dado setor. Além dos impactos diretos e indiretos na economia (tipo I), também 
podem ser obtidos os impactos de efeito renda, o que corresponde ao aumento de demanda 
das famílias resultante dos impactos diretos e indiretos. Os multiplicadores de impactos que 
consideram também o efeito renda são denominados de “tipo II”. Para que sejam obtidos os 
resultados de uma variação na demanda final sobre o valor da produção da economia 
considerando o efeito renda, adiciona-se um setor na matriz insumo-produto, constituído pelas 
famílias. Neste estudo foram estimados e descritos tanto os impactos do tipo I quanto os 
impactos do tipo II. Utilizando os multiplicadores de impacto, ou seja, a partir da matriz (I – 
A)-1, foram calculados os impactos sobre a economia brasileira de choques de mesmo valor na 
demanda final (Y) descritos anteriormente em (i) e (ii). A partir destes choques, a análise foi 
feita considerando-se o quanto a economia é impactada não apenas no Valor Bruto da 
Produção (X), mas também nas seguintes variáveis: Produto Interno Bruto (PIB), valor 
adicionado (VA), emprego e importação. Para isto, o resultado da equação (9) foi 
multiplicado pelos coeficientes de PIB, VA, emprego e importação de cada setor.  

 
4. Resultados e discussão 

Assim como foi apresentado na seção anterior, os resultados também foram 
apresentados em duas etapas. Na primeira (4.1) foram apresentados os resultados para o nível 
do produtor rural. E a segunda etapa (4.2) descreve os impactos na economia brasileira. 

 
4.1 Impacto no lucro para o produtor 

Foram analisados oito cenários de preços dos produtos e insumos: (A) Preços médios 
reais observado no período de janeiro a outubro de 2015; (B) Preço vigente em janeiro de 
2000; (C) Preço vigente em outubro de 2008; (D) Preço mínimo para os produtos milho e soja 
e máximo para cada um dos macronutrientes, no período de janeiro de 2000 a outubro de 
2015; (E) Preço máximo para os produtos milho e soja e preço mínimo para os 
macronutrientes, considerando o período de janeiro de 2000 a outubro de 2015; (F) Preços 
máximos para os produtos milho e soja e para cada um dos macronutrientes, no período de 
janeiro de 2000 a outubro de 2015; (G) Preços mínimos, tanto para os produtos quanto para os 
macronutrientes, observado o período de janeiro de 2000 a outubro de 2015 e; (H) Preços 
médios reais para o ano de 2009. Para todos os cenários os preços foram previamente 
deflacionados pelo IGP-DI (FGV, 2016) e estão expressos a preços de outubro de 2015. Uma 
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vez que estes preços foram deflacionados para outubro de 2015 eles podem ser comparados. 
Na Tabela 4 são descritos os níveis de cada um dos macronutrientes calculado para cada uma 
das condições de preço que originam o ponto de máximo econômico (PME) para o produtor, 
assim como os preços dos produtos e dos nutrientes que originaram àqueles resultados.  
Tabela 4. Preços reais de 2015 dos produtos e dos insumos em cada cenário analisado e as 

quantidades de insumo no Ponto de Máximo Econômico (PME) 
Cenários de preços Produto Insumo 

avaliado 
Preço 

produto (PX) 
Preço 

insumo (PI) 
Quantidade de 

insumo no PME (Ia) 

A: média jan-out/2015 
Milho 

Nitrogênio (N) 
418 

4,357 71 
Fósforo (P) 7,010 - 
Potássio (K) 3,191 170 

Soja Fósforo (P) 1,073 7,010 64 
Potássio (K) 3,191 76 

B: jan/2000 
Milho 

Nitrogênio (N) 
868 

3,207 97 
Fósforo (P) 6,097 103 
Potássio (K) 3,099 176 

Soja Fósforo (P) 1,020 6,097 65 
Potássio (K) 3,099 76 

C: out/2008 
Milho 

Nitrogênio (N) 
527 

7,043 60 
Fósforo (P) 10,271 - 
Potássio (K) 5,630 165 

Soja Fósforo (P) 1,030 10,271 55 
Potássio (K) 5,630 58 

D: valor mínimo para 
o produto e máximo 

para o nutriente 

Milho 
Nitrogênio (N) 

353 
7,043 34 

Fósforo (P) 11,266 - 
Potássio (K) 6,373 153 

Soja Fósforo (P) 692 11,266 39 
Potássio (K) 6,373 31 

E: valor máximo para 
o produto e mínimo 

para o nutriente 

Milho 
Nitrogênio (N) 

1,017 
3,165 99 

Fósforo (P) 4,554 137 
Potássio (K) 2,800 177 

Soja Fósforo (P) 1,616 4,554 73 
Potássio (K) 2,800 85 

F: valores máximos 
para o produto e 

nutrientes 

Milho 
Nitrogênio (N) 

1,017 
7,043 85 

Fósforo (P) 11,266 48 
Potássio (K) 6,373 172 

Soja Fósforo (P) 1,616 11,266 62 
Potássio (K) 6,373 69 

G: valores mínimos 
para o produto e o 

nutriente 

Milho 
Nitrogênio (N) 

353 
3,165 77 

Fósforo (P) 4,554 23 
Potássio (K) 2,800 169 

Soja Fósforo (P) 692 4,554 63 
Potássio (K) 2,800 68 

H: média 2009 
Milho 

Nitrogênio (N) 
472 

4,325 76 
Fósforo (P) 6,343 16 
Potássio (K) 5,311 164 

Soja Fósforo (P) 1,111 6,343 66 
Potássio (K) 5,311 63 

 
Assim, no período de 2000 a 2015 foi observado, à preços reais de 2015, tanto preço 

R$1.017 por tonelada de milho e R$1.616/ton. de soja quanto R$353 e R$692 por tonelada de 
milho e soja, respectivamente. Já para a tonelada de nitrogênio (preço do nutriente e não do 
fertilizante que o contem), foi observado desde valores de R$3.165 a R$7.043. Para a tonelada 
do nutriente fósforo, observou-se valores desde R$4.554 a R$11.266 e; para a tonelada do 
potássio, entre R$2.800 e R$6.373. Dada tais disparidades com as quais os preços, tanto dos 
produtos agrícolas quanto dos fertilizantes (e, consequentemente, dos nutrientes), estão 
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sujeitos no mercado, verifica-se que os níveis economicamente mais eficientes que seriam 
recomendados em cada situação podem igualmente variar em níveis que dobram ou caem pela 
metade dependendo da condição de preços. A constatação da grande mudança no nível ótimo 
econômico dos nutrientes causados pela variação nos preços neste período já mostra a 
importância de não haver uma recomendação de adubação padrão, como ocorre atualmente. 
Verifica-se também, conforme esperado, que todas as quantidades de nutrientes que originam 
os PME são inferiores àquelas descritas para o produto atingir o ponto de máxima 
produtividade física (PM), descrita na Tabela 1. 

Entretanto, as quantidades de fósforo e potássio a serem adicionados para atingir o PME 
dependem, também, se está se considerando uma situação de solo com baixo, médio ou bom 
níveis dos nutrientes pré-existentes no solo. Neste sentido, a quantidade do nutriente a ser 
aplicado para atingir o PME, corresponde a subtração do nível do nutriente descrito na Tabela 
4 (Ia) pelo nível já existente no solo em cada condição considerada (Tabela 2). Este valor é 
descrito nas Tabelas 5 e 6, respectivamente, para o milho e a soja, como IA. Onde: IA = Ia – 
nutriente no solo. 
Tabela 5. Quantidades de nutriente aplicados e níveis de produtividade do milho para o nível 

economicamente ótimo (PME) e àqueles indicados nas tabelas de recomendação de 
adubação, sob três condições de fertilidade do solo e cenários de preços, em kg ha-1 

Nível nutriente Baixo Médio Bom 
Produto/ 
Insumo 

Milho/
N 

Milho/
P 

Milho/
K 

Milho/
N 

Milho/
P 

Milho/
K 

Milho/
N 

Milho/
P 

Milho/
K 

IB 90 90 70 90 70 60 90 50 50 
Cenário A: média preços jan-out/2015 

IA  71   -     128   71   -     92   71   -     12  
Xa  2,048   955   7,475   2,048   1,109   7,475   2,048   1,427   7,475  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário B: preço de jan/2000 
IA  97   93   135   97   81   99   97   55   18  
Xa  2,231   1,925   7,511   2,231   1,925   7,511   2,231   1,925   7,511  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário C: preço de out/2008 
IA  60   -     123   60   -     88   60   -     7  
Xa  1,914   955   7,431   1,914   1,109   7,431   1,914   1,427   7,431  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário D: preço mínimo para o produto e máximo para os nutrientes 
IA  34   -     112   34   -     76   34   -     -    
Xa  1,491   955   7,265   1,491   1,109   7,265   1,491   1,427   7,341  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303 

Cenário E: preço máximo para o produto e mínimo para os nutrientes 
IA  99   127   136   99   116   100   99   89   19  
Xa  2,239   2,123   7,515   2,239   2,123   7,515   2,239   2,123   7,515  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário F: preços máximos para o produto e nutrientes 
IA  85   38   130   85   27   94   85   0   14  
Xa  2,165   1,429   7,490   2,165   1,429   7,490   2,165   1,429   7,490  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário G: preços mínimos para o produto e o nutriente 
IA  77   13   128   77   2   92   77   -     11  
Xa  2,102   1,134   7,472   2,102   1,134   7,472   2,102   1,427   7,472  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  

Cenário H: média preços de 2009 
IA  76   6   123   76   -     87   76   -     6  
Xa  2,096   1,040   7,422   2,096   1,109   7,422   2,096   1,427   7,422  
Xb  2,199   1,905   5,952   2,199   1,841   6,897   2,199   1,889   7,303  
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Tabela 6. Quantidades de nutriente aplicados e níveis de produtividade da soja para o nível 
economicamente ótimo (PME) e àqueles indicados nas tabelas de recomendação de 
adubação, sob três condições de fertilidade do solo e cenários de preços, em kg ha-1 

Nível 
nutriente Baixo Médio Bom 

Produto/ 
Insumo Soja/P Soja/K Soja/P Soja/K Soja/P Soja/K 

IB 80 80 50 60 40 40 
Cenário A: média preços jan-out/2015 

IA 54 35 42 - 16 - 
Xa 2,743 3,350 2,743 3,354 2,743 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário B: preço de jan/2000 
IA 55 34 44 - 17 - 
Xa 2,752 3,349 2,752 3,354 2,752 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário C: preço de out/2008 
IA 45 17 34 - 7 - 
Xa 2,672 3,274 2,672 3,354 2,672 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário D: preço mínimo para o produto e máximo para os nutrientes 
IA 29 - 18 - - - 
Xa 2,464 3,165 2,464 3,354 2,589 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário E: preço máximo para o produto e mínimo para os nutrientes 
IA 63 44 52 8 25 - 
Xa 2,787 3,372 2,787 3,372 2,787 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário F: preços máximos para o produto e nutrientes 
IA 53 28 41 - 15 - 
Xa 2,736 3,326 2,736 3,354 2,736 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário G: preços mínimos para o produto e o nutriente 
IA 54 27 42 - 16 - 
Xa 2,742 3,323 2,742 3,354 2,742 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

Cenário H: média preços de 2009 
IA 56 22 44 - 18 - 
Xa 2,756 3,299 2,756 3,354 2,756 3,136 
Xb 2,777 3,345 2,782 3,276 2,785 2,697 

 
Verifica-se que, utilizando o cálculo da PME para corrigir os nutrientes no solo da 

lavoura, as concentrações de nitrogênio e fósforo são menores do que àquelas descritas nas 
tabelas de recomendação de adubação utilizadas, para os cenários de preços: A, C, D, F, G e 
H. Já nas condições de preços descritas nos cenários B e E, os níveis dos nutrientes nitrogênio 
e fósforo seriam maiores utilizando o cálculo da PME. Comparando os níveis de potássio 
aplicados em solos com médio nível de fertilidade neste nutriente, nas duas situações de 
cálculo da quantidade de nutriente aplicado, observa-se o mesmo comportamento verificado 
para solos com baixo nível deste nutriente. Ou seja, utilizando o cálculo da PME o nível de 
potássio aplicado foi superior ao recomendado nas tabelas em todos os cenários de preços 
analisados. Comportamento contrário foi observado para condições de solo com bom nível de 
potássio: utilizando o cálculo da PME, o nível aplicado deste nutriente foi inferior ao 
recomendado nas tabelas em todos os cenários.  

Os níveis de produtividade acompanham o comportamento descrito da comparação 
entre as quantidades de nutrientes aplicadas nas duas situações: a - cálculo da PME e b - 
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tabelas de recomendação de adubação. Ou seja, nas situações onde se aplicou maiores níveis 
de nutrientes a produtividade (X) foi maior e vice versa. Isto mostra que não houve aplicação 
de nutriente em um nível acima daquele para a PM da cultura. 

Já para a soja (Tabela 6) o comportamento foi diferente do observado para o milho. Em 
todas as situações de fertilidade de solo e cenários de preços analisados, a quantidade de 
nutriente calculado utilizando o cálculo da PME foi inferior àquela sugerida nas tabelas de 
recomendação de adubação da Tabela 3. Além disto, observou-se também que, exceto para a 
aplicação de fósforo em solo com médio nível de fertilidade, em todas as demais situações, o 
nível dos nutrientes fósforo e potássio disponíveis para a planta (Ib) quando se considerou as 
quantidades indicadas naquelas tabelas de recomendação (IB), foi superior às quantidades 
estabelecidas nas funções de produção da soja utilizadas para obter o nível de produtividade 
máxima física (PM), descritas na Tabela 1. Assim, enquanto o nível de fósforo necessário 
para atingir a PM da soja foi de 80 kg*ha-1, ao somar o nível inicial de nutrientes no solo 
(Tabela 2) com os níveis recomendados (IB, na Tabela 6), tem-se uma quantidade de fósforo 
disponível para a planta (Ib) de 90 e 89 kg*ha-1, respectivamente, para solos com baixo e bom 
níveis de fertilidade neste nutriente. Para o caso do potássio, o nível necessário para atingir a 
PM da soja foi de 98 kg*ha-1. E a quantidade de potássio disponível para a planta (Ib), obtido 
ao somar o nível inicial deste nutriente no solo com os níveis recomendados, é de 121, 145 e 
223 kg*ha-1, respectivamente, para solos com baixo, médio e bom níveis de fertilidade neste 
nutriente. Conforme mostra a Figura 2, a produtividade reduz após o nível de nutriente que 
origina o PM. Portanto, o nível de nutriente total acima ao da PM foi o responsável por obter 
níveis de produtividade quando considerada as tabelas de recomendação de adubação (Xb) 
inferiores àqueles estimados utilizando o cálculo da PME (Xa) em algumas situações.  

De maneira geral, e tanto para o milho quanto para a soja, entre as condições de preços 
analisadas, os níveis de nutrientes recomendados, utilizando o cálculo da PME, foram os 
menores para os cenários C e D. Os altos níveis de preços dos nutrientes e baixos preços do 
milho foram os fatores que contribuíram para este comportamento. Nestes dois cenários (C e 
D) observa-se os menores níveis de preços para o produto agrícola, milho, e os preços mais 
elevados para os nutrientes analisados, no período de janeiro de 2000 a outubro de 2015.  

Aplicando os valores apresentados nas Tabelas 2, 4, 5 e 6 na fórmula descrita na 
equação (7) tem-se a variação no lucro do produtor rural decorrente da alteração na aplicação 
dos nutrientes seguindo as tabelas de recomendação para uma recomendação que considera a 
função de produção do produto e os preços de mercado vigentes. Esta variação no lucro, por 
hectare cultivado de milho e soja, é descrita nos gráficos da Figura 4, para cada cenário. 
Inicialmente, identifica-se nesta figura que a situação de aplicar a dose da PME, em quaisquer 
dos cenários analisados, em comparação com a condição de aplicar as doses recomendadas 
nos manuais, gera ganho econômico para o produtor. Ou seja, a diferença na lucratividade 
entre estas duas condições foi sempre positiva para o método da PME. Considerando o 
aumento da lucratividade alcançado para a mudança no nível dos três nutrientes aplicados, 
observa-se que os maiores valores foram obtidos quando a mudança ocorreu na produção de 
milho em solos com baixo nível de fertilidade.  

O maior incremento de lucratividade alcançado foi de R$1.468,55 por hectare, que 
ocorreu em um cenário onde o preço do milho foi o valor máximo observado de 2000 a 2015 
e o preço dos nutrientes foi o mínimo verificado no mesmo período (cenário E). É interessante 
observar que os maiores ganhos de lucratividade alcançados em outras situações foram 
observados para o cenário de preços diametricamente oposto ao cenário E. Assim, em 
condições onde o preço do produto foi o mínimo e o preço do nutriente foi o máximo 
observado no período 2000-15 (cenário D) que os maiores ganhos de lucro foram obtidos 
para: o milho em solos de médio e bom níveis de fertilidade (R$700 e R$ 874 por hectare, 
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respectivamente) e; para a soja em solos de baixo e médio níveis de fertilidade 
(respectivamente, R$740 e R$580 por hectare).  

Já o aumento no lucro da soja produzida em solo com bom nível de fertilidade foi 
maior, entre os cenários de preços analisados, na ocorrência dos maiores preços observados 
no período, tanto para a soja quanto para os nutrientes (cenário F). De outra maneira, os 
menores valores de aumento no lucro, tanto para o milho como para a soja, foram observados 
no cenário G, onde tem-se os menores níveis de preços tanto dos produtos quanto dos 
nutrientes no período 2000-15. 

Verifica-se também nesta figura que foram, principalmente, a aplicação dos nutrientes 
potássio e fósforo, nesta ordem, aqueles que geraram maiores ganhos de lucro para o produtor 
quando os níveis de aplicação destes nutrientes foram calculados considerando a PME e não 
utilizando os níveis propostos nas tabelas de recomendação. E os maiores ganhos, 
considerando apenas estes nutrientes, foram observados nos cenários de preços E e D. No 
cenário E observa-se o maior ganho de lucro por hectare na produção de milho considerando 
apenas a mudança no nível de aplicação do potássio (R$1.405) e no cenário D o maior 
incremento de lucro por hectare, também considerando o milho, mas apenas para a mudança 
no nível de aplicação do fósforo (R$678). Ambas as situações ocorreram sob condição de solo 
com baixo nível de fertilidade. O cálculo de aumento no lucro do produtor ao mudar os níveis 
de aplicação de nitrogênio foram muito pequenos, embora sempre positivos. O maior 
aumento foi observado também no cenário D (condição de preços mínimo para o milho e 
máximo para o nitrogênio) e foi de R$142 por hectare cultivado da gramínea. 

Finalmente, e mais importante, observa-se como o aumento no lucro pode ser alterado 
quando são alterados os cenários de preços. Além do fato de se observar que o produtor 
sempre terá benefício econômico considerando os preços do produto e do insumo no cálculo 
do nível de nutriente a ser aplicado em sua lavoura, a magnitude desta variação no lucro, 
considerando apenas os cenários de preços descritos neste estudo, são resultados de extrema 
relevância como informação para tomada de decisão pelo produtor. Estes resultados mostram 
o quanto é importante, para a renda do produtor, uma correta recomendação dos níveis de 
nutrientes a serem aplicados em sua lavoura. Por exemplo, para a média mensal dos preços de 
2015 (jan. a out.) – Cenário A – os produtores de milho e de soja podem aumentar sua renda 
entre R$340/ha e R$700/ha ao ano, dependendo do tipo de solo, se fosse utilizada a 
quantidade de nutriente recomendada pela PME e não nos níveis das tabelas. Já se o cenário 
de preços for como o observado, por exemplo, em jan/2000 (Cenário B), este ganho poderá 
ficar entre cerca de R$300/ha até acima de R$1.100/ha para o milho ou R$670/ha para a soja.  

Uma hipótese implícita nestes resultados é que os impactos da mudança nos níveis de 
recomendação dos três macronutrientes (N, P e K) e, consequentemente, os ganhos derivados 
desta mudança são adicionais um ao outro. Entretanto, isto não necessariamente ocorre, uma 
vez que o efeito da interação entre os nutrientes analisados pode gerar impactos diferentes dos 
descritos para os efeitos individualizados nas funções de produção. Esta mesma limitação 
permanece na análise realizada na próxima seção, uma vez que os resultados desta parte 
foram utilizadas. A seguir foi estimado o impacto em toda economia brasileira, caso as 
lavouras de milho e soja do país utilizassem os níveis dos nutrientes economicamente mais 
eficientes e não àqueles recomendados pelas tabelas. Neste sentido, foi pressuposto que estas 
tabelas de recomendação de adubação foram utilizadas, de acordo com os níveis descritos 
neste estudo (Tabela 3) em todas as lavouras.  
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4.2 Impacto na economia brasileira 
Inicialmente foram calculados os choques aplicados na economia provocados pelo 

aumento no lucro do produtor de milho e soja e na demanda total de fertilizantes no país. Para 
isto, os resultados descritos anteriormente para a média mensal dos preços de 2009 (cenário 
H) foram multiplicados pela área plantada de soja e milho no país naquele ano (IBGE, 2016a). 
O ano de 2009 foi utilizado de maneira a compatibilizar os resultados obtidos na sessão 
anterior com o instrumento metodológico utilizado para obter os resultados nesta sessão: 
matriz insumo produto da economia brasileira, conforme já descrito no item 3.2.  

Para cada condição de fertilidade do solo, os valores da variação do lucro para o 
produtor considerando os três macronutrientes (já apresentados no cenário H da Figura 4, mas 
convertidos para preços de 2009), assim como a variação no valor da demanda de fertilizantes 
totais, convertido a preços básicos3 de 2009, para toda a área cultivada com milho (exceto 
safrinha) e soja no país em 2009. Uma vez que não se conhece as condições de fertilidade dos 
solos cultivados com estas culturas no Brasil foi adotada, neste estudo, a média simples das 
três condições analisadas como hipótese para a condição geral destes solos. Procedendo desta 
maneira, os valores dos choques utilizados na MIP, a preços de 2009, foram os seguintes: 
variação de lucro para o produtor do milho de R$3.643 milhões e da soja de R$7.731 milhões; 
variação na demanda de fertilizantes para o milho de –R$1.583 milhões e para a soja de –
R$6.818 milhões. 

O choque da variação no valor dos fertilizantes é negativo uma vez que os níveis de 
nutrientes aplicados considerando os níveis calculados para a PME foi, majoritariamente, 
inferior àqueles recomendados nos manuais de recomendação de adubação utilizados (se 
maiores, o choque é positivo). Mas como estes fertilizantes são ofertados principalmente via 
importação, a sua redução pode vir a ser um impacto positivo na economia do país via 
redução das importações.  

As Figuras 5 e 6 descrevem os resultados dos impactos anuais estimados sobre o valor 
da produção, PIB, remuneração e importação, para toda economia do país, separadamente 
para os quatro choques realizados. É também apresentada nestas figuras o impacto somado 
destes quatro choques. A Figura 5 descreve os impactos diretos e indiretos dos choques. Ou 
seja, utiliza o multiplicador de impacto tipo I descrito no item 3.2. Na Figura 6 os impacto de 
efeito renda são também incorporados (ou seja, foi utilizado o multiplicador de impacto tipo II 
para estimar os resultados). Observa-se nestas figuras que os impactos anuais considerando o 
produto soja, tanto no que diz respeito a renda do produtor quanto na demanda de fertilizantes 
foram superiores àqueles estimados para o milho. Isto é esperado uma vez que os choques 
foram também superiores para a leguminosa, reflexo da maior área plantada com a 
leguminosa no país (22 milhões de ha de soja, contra 14 milhões de ha da gramínea). Mas 
tanto para soja quanto para milho, os impactos foram positivos (exceto pelo aumento nas 
importações) quando o choque dado foi o aumento no lucro do produtor em decorrência do 
uso economicamente mais racional dos fertilizantes. À preços de 2015, com este aumento de 
lucro (3,6 e 7,7 bilhões de Reais, respectivamente para os produtores de milho e soja) e o 

                                                           
3 Os ajustes em relação aos resultados descritos no cenário H utilizados para compor o valor da variação no uso 
dos nutrientes (fertilizantes) demandados, foi considerado 87% dos preços daqueles macronutrientes 
identificados e descritos na Tabela 4. Esta transformação nos preços foi necessária uma vez que os preços até 
então trabalhados são preços observados no mercado e, para compor os choques de demanda na matriz insumo-
produto (MIP), conforme descrito na seção 3.2, os valores devem estar sob condições de preço básico. O 
percentual adotado (87%) foi identificado nas Contas Nacionais como àquele em que os preços básicos do setor 
“produtos químicos inorgânicos”, onde se incluem os fertilizantes minerais, estão para seus respectivos preços de 
mercado. Além disto, como a MIP utilizada como instrumental para calcular estes impactos representa a 
economia brasileira no ano de 2009 os preços utilizados para compor os resultados descritos no cenário H da 
sessão anterior, que estão a preços de 2015, foram deflacionados de maneira a serem representativos do ano de 
2009. 
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consequente aumento no consumo das famílias, os impactos direto e indiretos na economia 
seriam de aumento no valor da produção de 10 e 21 bilhões de Reais ao ano, respectivamente, 
para o choque na renda dos produtores de milho e soja. Já considerando os impactos também 
de efeito renda estes valores chegariam, respectivamente, a 19 e 40 bilhões de Reais, também 
a preços reais de 2015. 
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Figura 5.  Impactos diretos e indiretos dos choques no: lucro do produtor de milho; lucro do 

produtor de soja; na demanda de fertilizantes para o milho e; na demanda de fertilizantes 
para a produção de soja, sobre: o valor da produção, do PIB, das remunerações e das 
importações de toda economia brasileira. 
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Figura 6. Impactos diretos, indiretos e de efeito renda dos choques no: lucro do produtor de 

milho; lucro do produtor de soja; na demanda de fertilizantes para o milho e; na demanda 
de fertilizantes para a produção de soja, sobre: o valor da produção, do PIB, das 
remunerações e das importações de toda economia brasileira. 

Entretanto, mais importante do que o impacto no valor da produção é o impacto no PIB 
da economia, uma vez que é esta variável que define o crescimento econômico do país. Neste 
sentido, os impactos direto e indiretos na economia causariam um aumento PIB de 7,8 e 16,5 
bilhões de Reais ao ano, respectivamente, para o choque na renda dos produtores de milho e 
soja. Já considerando os impactos também de efeito renda estes valores chegariam a 15 e 32 
bilhões de Reais, respectivamente, para o choque na renda dos produtores de milho e soja. Os 
impactos no valor das remunerações, que considera salário e encargos sociais, são uma parte 
deste impacto no PIB. O restante do impacto no PIB representa aumento de lucro. Entretanto, 
apesar destes impactos positivos na economia, o aumento na renda dos produtores poderia 
também ocasionar um aumento nas importações, em 1,7 bilhões de Reais. 

Por outro lado observa-se também nestas figuras o impacto negativo do choque na 
demanda de fertilizantes. Entretanto, como estes fertilizantes são ofertados principalmente via 
importação, a sua redução representa também um impacto positivo na economia do país via 
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redução das importações. A redução anual nas importações brasileiras decorrentes dos 
choques na demanda de fertilizantes para o milho e a soja foram, respectivamente, de -3,3 e -
10,6 bilhões de Reais, considerando os impactos não apenas diretos e indiretos como também 
àqueles de efeito renda. Mas impactos negativos decorrentes, principalmente, da redução na 
produção doméstica destes fertilizantes, ocasionariam um impacto no PIB da economia 
brasileira de -2,7 e -11,8 bilhões de Reais ao ano considerando os impactos diretos e indiretos 
e de -5,4 e -22,7 bilhões de Reais adicionando também o efeito renda, respectivamente, para 
os choques na demanda de fertilizantes para o milho e a soja.  

O impacto no número de pessoas ocupadas em novos postos de trabalho, ou que 
perderiam seus empregos em cada um dos choques individualmente analisados acompanha o 
comportamento dos impactos nas demais variáveis. Eles não foram inseridos nas Figuras 5 e 6 
dado que a unidade de medida para esta variável (número de pessoas) difere das demais 
variáveis. Assim, de um lado, o aumento na renda dos produtores poderiam gerar, ao ano: 
mais de 112 mil empregos diretos e indiretos e mais 113 mil apenas para o efeito renda 
decorrente do aumento de renda dos produtores de milho e cerca de 240 mil empregos diretos 
e indiretos e mais outros quase 230 mil empregos de efeito renda resultante do aumento de 
renda dos produtores de soja. Por outro lado, a redução na demanda pelos fertilizantes poderia 
reduzir, ao ano: cerca de -16 mil empregos diretos e indiretos e outros -40 mil postos de 
trabalho apenas para o efeito renda decorrente da redução de fertilizantes para produção de 
milho e de -73 mil empregos diretos e indiretos e de outros -160 mil empregos de efeito renda 
resultante da redução de fertilizantes para produção de soja.  

A análise conjunta do impacto anual destes quatro choques, dado que eles ocorreriam 
simultaneamente, foram destacados em sombreado nas Figuras 5 e 6. Para os impactos diretos 
e indiretos, o impacto total origina um ganho de 4,8 bilhões de Reais no valor da produção, 
assim como uma redução de -9,9 bilhões de Reais em importação. Considerando também o 
efeito renda, gera-se um aumento de 16,8 bilhões de Reais de produção e de -10,5 bilhões em 
importação na economia brasileira.  

Uma vez que nesta análise conjunta há choques positivos e negativos, observa-se que o 
impacto sobre o PIB da economia foi superior ao impacto sobre o valor da produção, o que é 
um resultado pouco usual, dado que o valor da produção é a soma do PIB e do consumo 
intermediário de cada setor. Isto pode ter sido provocado porque grande parte do consumo 
intermediário importado foi reduzido. Assim, verificou-se um aumento de 9,7 e 19,3 bilhões 
de Reais ao ano no PIB, respectivamente para os impactos de efeito direto e indireto e os 
impactos totais, ou seja, acrescidos do efeito renda. Deste total, 3,0 bilhão de Reais (para 
impacto direto e indireto) e 5,6 bilhões de Reais (para impacto direto, indireto e de efeito 
renda) foram referentes ao aumento no valor das remunerações. Já o número de pessoas 
empregadas ao ano aumentaria em 262 mil postos de trabalho considerando os efeitos direto e 
indiretos e acrescenta-se, a estes, mais 140 mil novos empregos de efeito renda na economia. 

Apesar dos impactos significativos no cenário nacional, destaca-se o fato de que o 
cenário de preços utilizado para identificar o impacto que nova condição de recomendação de 
adubação pode ocasionar na economia brasileira (cenário H: preços médios de 2009) não foi 
aquele com os maiores impactos sobre o lucro do produtor. Portanto, os impactos estimados 
na economia brasileira refletem apenas as condições daquele ano (2009) e estão subestimados. 

 
5. Conclusões 

Entre as questões colocadas para melhoria das condições da agricultura brasileira estão 
o aumento da produtividade e a redução de custos. Este estudo identificou um ponto onde 
atuar para atingir ambos propósitos. A adubação da produção agrícola é uma prática básica e 
essencial mas a qual, até os dias de hoje, é essencialmente guiada por tabelas padrões, que 
permanecem como guias por décadas, sem alterações. Este estudo mostrou que há 
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possibilidade de ganhos no lucro da produção agrícola derivado do aumento de produtividade 
e, ou, da redução no uso de fertilizante, mudando este instrumento de recomendação de 
adubação. Ao invés das tabelas usuais, partiu-se da teoria econômica de maximização de lucro 
e se utilizou este conceito para proceder às recomendações. Entretanto, para a maximização 
do lucro é necessário o conhecimento dos preços de mercado e, por isto, vários cenários 
considerando os preços observados no período de 2000 a 2015 foram analisados. A definição 
de diferentes cenários de preços foi também importante para mostrar como podem variar as 
recomendações, assim como a renda do produtor, quando estes preços se alteram. 

Considerando, portanto, válidas as funções de produção utilizadas, as quais também são 
utilizadas como base para as tabelas de recomendação, ganhos substancias de lucro para o 
produtor rural podem ser alcançados, assim outros impactos positivos na economia brasileira 
derivados destes ganhos e da redução na importação de fertilizantes. De modo geral, as 
recomendações de fertilizantes ficaram abaixo dos níveis recomendados nas tabelas, mesmo 
utilizando os níveis mais baixos de recomendação entre as tabelas analisadas. Isto pode 
também ser uma indicação da superestimação existente nas tabelas de recomendação 
atualmente em uso, ou de que as funções de produção encontradas na literatura que deram 
suporte para este estudo não são condizentes com a realidade agronômica. Entretanto, 
registra-se aqui a grande dificuldade de se encontrar funções de produção na literatura, as 
quais são essenciais para se definirem as recomendações de adubação nas culturas agrícolas. 
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THIRTY YEARS WITHIN THE EUROPEAN UNION: 
PERFORMANCE, CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES FOR 

THE  PORTUGUESE AGRICULTURAL AND FOOD BUSINESS  
 

1. INTRODUCTION  
 

In 2016 passes the thirty anniversary of the entrance of Portugal to the European 

Union, at the time the European Economic Community (EEC). Expectations of farmers and of 

agrifood business firms back in 1986 for agricultural and food business evolution and of the 

country as a whole within European community were positive. As Portuguese in general they 

expected to converge to European average standards. At aggregate level with the European 

integration agricultural and food business was expected to give a positive economic 

contribution instead of representing a problem and a constraint for development of the country 

(Pearson 1987, Marques 1988 and 1999, Avillez et al. 2004). 

 

Structural funds were maid available along the way through successive community 

support frameworks to investment targeted to major constraints of Portugal development, 

namely infrastructure and human capital, with large participation of European funds (ERDF, 

ESF, EAFRD, EMFF and CF2). In addition, Portugal has received agricultural funds for 

income support of agricultural producers and firms (EAGF3). 

 

The volume of European structural funds available for Portugal, in the period 1989-

2013, is estimated to have been 96 billion Euros. Total investment including public and 

private parts reached 178 billion Euros. Funds invested for Rural Development to support 

structural agricultural and agri-industry competitiveness and sustainability of rural areas in 

1989-2011 period are estimated to have been 21 billion Euros or 13.5% of total funds. 

Investment of 11 billion came from European funds, 4 billion Euros from public and 7 billion 

from private sources, representing shares around 52, 33 and 20%, respectively (Mateus et al., 

p. 476). Under the current framework of structural funds for the period 2014-2020 of 2020 

                                                
2 ERDF-European Regional Development Fund, European Social Fund, EAFRD-European Agricultural Fund 
for Rural Development and, previously, Orientation section of EFAGO- European Agricultural Orientation and 
Garanty Fund, EMFF-European Maritime and Fisheries Fund, CF-Cohesion Fund. See for detailed description of 
these European funds objectives and related structural and investment policies 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/.  
3 EAGF- European Agricultural Guarantee Fund and, previously, Garanty section of EFAGO- European 
Agricultural Orientation and Garanty Fund. 
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European Strategy, additional 26 billion Euros are available for Portugal, including 4 billion 

for rural development programs4 (Portugal 2020, p.196 and PDR 2020).   

 

In addition, agricultural subsidies, from 1986 to 2015, reach 20.6 billion Euros, at 

current prices, with subsidies tied to products, used predominantly in the early years of CAP, 

estimated in 8.5 billion Euros and other subsidies on production, mostly in place with more 

recent CAP decoupled payments, in 12.1 billion Euros (Eurostat, Database, EAA, 2016).  

 

More recently, with the financial and economic crisis that arose in 2008, the issue of 

the economic contribution of agricultural and food business has gained, again, new focus and 

interest in Portugal (PDR, 2020, p.14). Agricultural and food value chains capability to 

produce tradable goods have the potential to promote exports contributing to international 

financial Portuguese position and sustaining employment and household incomes and creating 

conditions to maintain domestic consumption. 

 

The objective of this article is to analyze the performance of agricultural and food 

business over the thirty year period and evaluate how those expectations were fulfilled, 

namely how farmer’s and agricultural and food business income evolved. To do so this article 

presents a broad overview of the evolution and performance of Portuguese agricultural and 

food business, its performance and current situation, within that temporal context. 

 

As a result the article evaluates and compares the contribution of agricultural and food 

business and its evolution to the overall Portuguese economy benchmarking its performance 

in relative terms. Insights of the analysis are derived with also a prospective aim to address 

perspectives of future evolution of agricultural and food business. 

 

A value chain approach is used to examine agriculture, agroindustry, agricultural and 

food international trade and prices. Values and growth rates for selected indicators are 

computed from statistical data and their evolution analyzed for each part of the food value 

chain. 

 

                                                
4 Total value for the three PDRs 2020 of the Continente, Azores and Madeira. 
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The period under analysis is, in a generic way, from the entrance to the EEC, in 1986, 

till now. However, there is lack of time series data disaggregated for all parts of the value 

chain under analysis for this whole period and available data have statistical series brakes 

through the years. For agriculture data is available for this time period, and even for some 

years before, since 1980, as desirable. For agroindustry, agricultural and food international 

trade and prices time series data used covers the last twenty years period, from 1995 till the 

most recent year of data available. 

 

Evolution of added value of agriculture and agro-industry, trade flows in values and 

growth rates and price changes are calculated and examined in the next sections of the paper. 

In the last section of the paper, major characteristics, factors and policies in place that might 

underlie each aggregate component and agricultural and food chain performance are presented 

and insights and perspectives for agricultural and food business are discussed, having in mind 

what was accomplished and what is still down the road that needs to be accomplished. 

 
2. Agriculture 

 
Table 1 presents selected agricultural indicators (value of production, intermediate and 

fixed capital consumption, gross and net value added), from 1980 to 2015, at base constant 

2011 prices. Values at base prices include taxes and subsidies on products. In addition to 

annual values the table includes percentage changes of agricultural indicators between initial 

(1980-82) and final (2013-15) three year moving averages, to control effects of agricultural 

production and factor use annual variability. 

 

(Insert table 1) 

 

In 2013/15, Gross and Net Value Added (GVA and NVA) decreased 22% and 46%, 

respectively, relatively to the levels achieved in 1980/82. In addition to GVA and NVA, other 

indicators give further interesting information. Firstly, despite the decrease in GAV the value 

of production increased by 24%, during this period, indicating that farmers gross returns 

decreased because of increased spending on intermediate consumption. This, as the table 

indicates, between 1980/82 and 2013/15, increased by 90%. Another important aspect is that 

the sharp reduction in the NAV of 46% took place in spite of large increases of fixed capital 

spending, that more than doubled, increased 122%, as table indicates. These indicators show 
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that social returns to farmers’ land, management and capital are much smaller today than 

thirty years ago. Increases in output value were not sufficient to compensate for costs of 

purchased factors and investments. 

 

Hence, analysis in real terms of agricultural value added indicates that increase in 

production did not compensate for increased spending in intermediate and fixed capital 

factors. Real wealth created and overall net returns for land, labor and capital are half what 

they used to be thirty years ago. 

 

Although CAP transfers to support returns to farmers, firstly mainly tied to 

agricultural production activities and then direct income transfers, alleviate their loss of 

income this performance evolution suggests their inefficiency to bring about change and 

enhance Portuguese agriculture competitiveness. 
 

3. Agro-industry 
 

Table 2 shows the GVA of the economy, total industry, agrifood industry and 

agriculture (this including forestry and fishery) at base current prices, from 1995 to 2015, 

except for agri-industry that 2013 is the last year available. At the bottom of the table 

percentage change of these GVA from initial to final three years moving average is presented, 

as in the previous table, as well as the percentage total industry, agrifood industry and 

agriculture in total economy GVA in both period moving averages.  

 

(Insert table 2) 

 

The GVA of the agrifood industry in 2011/13 represented more 88.4 % of average 

values of 1995/97. This economic evolution of agrifood industry is much more favorable than 

that of total industry of 25.5% and also of total economy GVA of 79.5%. 

 

For this reason, unlike total industry, whose contribution to total GVA decreased from 

19.2% in 1995/97 to 13.4% in 2011/13, the food industry has maintained or even slightly 

strengthened its position from 2.2% to 2.3%. Hence, the same happened within the industrial 

sector, with agri-industry weight increasing from 11.3% to 16.9% of total industry GVA, in 

the same period. 
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Hence, agrifood industry, including beverages and tobacco, has evolved very 

differently from agriculture. Agro-industry economic performance is much better than that of 

total industry and of overall economy reinforcing its weight in economic terms. Agro-industry 

is nowadays the branch of industry activity with higher sales volume 2013 (INE, EA, 2014, 

p.72).  

 
4. International agrifood trade 

 
Data presented in the first two line blocks of table 3 after GDP, presents current and 

trade balances, including goods and services, the agrifood component of goods and its 

disaggregation in agriculture and food goods, in % of the GDP and in million euros, for the 

period between 1995 and 2014. Then, in the following blocks, data on goods, agrifood goods 

exports and imports, also disaggregated by agricultural and food goods, are included in value 

and % annual rates of change, and self-sufficiency rates in %, for the same period. As before, 

moving averages of 1995-97 and 2012-14 are used to decrease annual variability effect, % 

change and average annual growth rates between these periods, this time presented in the last 

columns. 

 

(Insert table 3) 

 

Agrifood has given a negative contribution to the economy, in terms of international 

trade, and recently, during the period of international financial assistance and economic 

adjustment (2011-2014), contributed very little to reduce the overall trade deficit. In 1995-97, 

agrifood had a trade deficit of 2.5% of GDP, about 2.5 billion euros, representing about 

23.6% of total goods trade deficit, of 10.9 billion or 10.2 % of the GDP of 102.7 billion euros. 

Record agrifood trade deficit, in absolute value, of 4.4 billion, and of total goods trade deficit 

of 25.2 billion euros were reached in 2008, representing 2.4 and 13.4 % of GDP, respectively. 

In spite of the rapid decrease of the total goods trade deficit to 10.5 billion euros, 5.2% of 

GDP, in 2012-14, the agrifood trade deficit only decreased to 2.1% of GDP, or from 3.8 to 3.5 

billion euros, with the agrifood deficit relative share of total goods deficit increasing to 

33.7%. 

 

Hence, the agrifood sector has been unable to contribute to domestic financing of the 

economy and over time has increased the need for external financing. In the recent economic 
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adjustment period agrifood has also contributed much less than average of the economy to 

reduce those needs. As it could be expected agrifood goods are the last that persons stop 

buying, or the same is to say that income elasticity of food products is lower than for other 

goods. 

 

However, the two components of agrifood, agricultural goods and food goods, reveal a 

different behavior, in particular in the last period to which we have referred. In the 

agricultural goods sub-component, the more important in relative terms (87% of the agrifood 

deficit in 1995/97), the negative contribution to the deficit remains and increases over the 

years considered, with an increase in deficit from 2.2 to 3.5 billion Euros, on annual average, 

from 1995/97 to 2012/14, also with a maximum in 2008 of 3.9 billion euros. However, the 

food goods component deficit of 335 million Euros, which accounted for 13% of agrifood 

deficit in 1995/97, decreased to a deficit of 35 million euros in average for 2012/14, with 

already a 71 million euros surplus, in 2014.  Through time this component also had a different 

behavior. The food trade deficit after increasing till the first years of the 2000’s stabilized and 

tended to decrease.  

 

Analysis of data on total and agrifood exports, imports and self-sufficiency rates gives 

additional information about the economic contribution of agriculture and agri-industry.  

 

Annual exports were 21.2 and 46.9 billion euros on average for the periods of 1995/97 

and 2012/14, respectively, increasing 121% between them. Average annual growth rate of 

exports was 8.7% for 1995/97. This rate decreased to 4% for 2012/14. During these periods 

the annual average growth rate was 5.4%. Annual average exports of agrifood products in 

these periods increased from 1.6 to 5.1 billion euros or 223%. Average annual growth rate of 

agrifood exports was 7.7% for 1995/97 and 6.4% for 2012/14. During these periods annual 

average growth was 8.1%. Hence, the agrifood share on total exports increased from 7.5 to 

10.9 %. 

 

Agricultural and food exports sub-components contributed, on average per year of 

1995/97 and 2012/14, with 686 and 901 million euros, and with 2.6 and 2.5 billion Euros, 

respectively. Average annual growth rate of agricultural and food exports was 8.6 and 7.3% 

for 1995/97, respectively, and 7.7 and 5.2% for 2012/14. During these periods average annual 

growth rates were 9.4% for agriculture and of 7% for food goods. These exports of 
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agricultural and food products represented, on average of 1995/97, 3.2 and 4.3%, and, of 

2012/14, 5.6 and 5.3% of total exports of goods, respectively. Hence, representing a small but 

larger share of total exports. 

 

Annual imports of goods were 32.2 and 57.4 billion euros, on average for periods of 

1995/97 and 2012/14, respectively, an increase of 78%. Average annual growth rate of 

imports was 12% for 1995/97. This rate was -0,2 for 2012/14, reflecting the halt on 

consumption of the years of economic adjustment. During these periods the annual average 

growth rate was 3.9%. Annual average imports of agrifood increased from 4.2 to 8.7 billion 

euros for these periods or 107%. Agrifood imports grew on average at 9.3% annually for 

1995/97 and at -0.2% for 2012/14. Between these periods agrifood imports increased at an 

annual average growth rate of 5%. Therefore, the agrifood share of imports on total imports 

increased from 13 to 15.1%. 

 

Agricultural and food imports contributed, on average per year of 1995/97 and of 

2012/14, with 2.9 and 1.2 billion euros, and with 6.1 and 2.5 billion Euros, respectively. 

Average annual growth rate of agricultural and food imports was 8.1 and 12.6% for 1995/97 

and 0% and -0.7% for 2012/14. During these periods average annual growth of agricultural 

and food imports was 5 and 4.9%, respectively. Imports of agricultural and food goods 

represented in those periods 9.1 and 3.8%, and 10.7 and 4.4%, respectively. Hence, 

representing a relevant and slightly larger share of total imports.  

 

The agrifood component has had percentage rates of self-sufficiency lower than the 

overall economy. Despite the increase in agrifood self-sufficiency from 38 to 59% between 

1995/97 and 2012/14, these rates are much lower than 66 and 82% of total goods, in average 

for those same years. It should be emphasized, again, that this poor performance is due to the 

negative agricultural goods sub-component that, in 2012/14, still exhibited a coverage rate of 

43%, unlike the sub-component food, that reached on average for this period 99%, with 103% 

in the last year of that period, as already mentioned. 

 

In conclusion, the agrifood component has given a negative contribution to the 

economy with an increasing weight in Portuguese structural trade deficit. This agrifood trade 

deficit has been a source of needs for external financing of the Portuguese economy. In 

addition, in spite of the rapid and severe recent adjustment to a surplus in the trade balance 
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due to a large decrease of the goods trade deficit and an increase of services trade surplus, 

agrifood went on exhibiting a deficit that adjusted less than overall economy increasing its 

relative contribution to total goods deficit. However, the food component of agrifood goods 

trade came recently to a balance, with the agrifood deficit coming exclusively from the 

agricultural component.  

 
5. Prices 

 
In a small open economy like Portugal, international price signals of agricultural raw 

materials, intermediate factors and products are transmitted to domestic prices. Economic 

agents are confronted with price changes of tradable goods and their effects on their activities 

along the supply chains till the consumer. 

 

In 2014, about one fourth of the Portuguese household income was still spent on food 

(INE, HCPI). Food goods account for 24,9% of their average budget, with the unprocessed 

and processed sub-components representing 10.7 and 14.2% of that total, a substantial part 

(42,9%) of expenditure on all goods (58.1 % of total expenditure). Although goods share on 

total expenditure has decreased substantially (71% in 1997) expenditure on food goods has 

decreased moderately its part in budget share (28% in 1997). This decline is due to the 

decrease of unprocessed food goods (14.3% in 1997) since processed food goods expenditure 

share increased (13.7% in 1997). Hence, food goods share on total expenditure of Portuguese 

consumers is not expected to decrease much more but consumption combination will tend to 

move away from unprocessed to processed food goods. 

 

Consumer price annual indexes and rates of change for total, goods, food goods, 

unprocessed and processed food goods, between 1995 and 2015, for average initial and final 

periods (1995/97 and 2013/15), total % change in those periods and average annual growth 

rate, during that period, are presented in Table 4.  

 

(Insert Table 4)  

 

In Portugal, 2013/15 annual average consumer price changes for total and goods, 

including food and unprocessed food goods, were much lower than of 1995/1997, except for 
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the processed food component. This has been a long trend of Portuguese price changes firstly 

with the UE integration and then, particularly, with the monetary integration in the Euro area. 

 

Between these periods prices rose at an annual average growth rate of 2.4%. Prices of 

food goods increased practically at the same rate 2.3% but processed goods prices increased 

more, at 2.6%, and unprocessed goods prices less, at 1.9%, than average.  

 

Annual rates of change in food prices range between 6.1 in 2001 and -2.5% in 2009. 

As expected, these limits and variations are larger then for all goods variability, which is 

between 4.2 and -2.4%, for the same years.   This wider range of change rates results from the 

larger price variation of both of its two components, non-processed and processed food goods. 

The unprocessed food component has a range of variation between 8.9% and -4.3% and the 

processed food component varies between 8.1, this for 2008, and -0.9%. 

 

Years of these extreme price changes relate to the introduction of the Euro and the 

international financial and economic crisis, respectively. Larger price changes are also 

associated to years of higher prices of energy raw materials, namely oil prices, such as 2006 

and 2011. 

 

Table 4 also presents annual values, averages for initial and final periods and average 

growth rates during these periods, for nominal and real agricultural product and factor price 

indexes. 

 

Between these periods agricultural product prices rose at an annual average growth 

rate of 0,8%, a third of the consumer price increases.  Real index indicates a decrease of -14% 

in real terms or a negative annual average real growth in agricultural prices of -1% between 

these periods, i.e., product prices for agricultural producers have had an unfavorable trend.  

 

Annually, from 1995 to 2015, rates of change in agricultural product prices range 

between 9.2% and -6.4%, in nominal terms, or 8.5% and -8.2%, in real terms, for 2000 and 

2002, respectively. 

 

Agricultural factor prices display an opposite behavior to agricultural product prices. 

Nominal agricultural factor prices rose during the period 68%, at an average annual growth 
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rate of 3.3%, between 1995/97 and 2013/15, more than four times than agricultural product 

prices and well above of growth in average consumer prices, i.e., above inflation rates. In real 

terms agricultural factor prices grew at 0.9%, on average per year. 

 

Range of annual rates of change of agricultural factor prices varies from 14% to -3%, 

in nominal terms, or 11.1% and -4.8%, in real terms, in 2006 and 2014, respectively.  

 

In conclusion, food still accounts for a significant part of the budget of households 

with its processed component share increasing through time. Agrifood price changes have had 

a declining long term trend due to increasing level of European monetary integration of 

Portuguese economy, including the euro implementation after 2000, with temporary periods 

of higher and unstable prices when higher and more volatile energy and other raw materials 

prices arise. Slowing down of world economy growth rates since 2008 has put less pressure 

on agrifood and general prices that have displayed a medium-term trend of moderation. 

Agricultural product prices have had negative real growth rates and agricultural factor prices 

have grew at rates above inflation. 
 

6. Discussion and conclusion 
 

In this concluding section of the paper, major findings for each component of the food 

value chain and for agricultural and food business in general are underlined and discussed to 

provide interpretation of structural transformation that has occurred and insights to the future. 

 

There is a clear distinction of the evolution and performance of different components 

of the agricultural and food complex, namely of agriculture and of agro-industry sub-

components. They exhibited different performances either in terms of value creation and 

returns to farmers and businesses as in terms of international trade contribution and price 

evolution. 

 

Added value of agriculture has decreased significantly in real terms, in spite of 

increases in agricultural production, intermediate and fixed factors of production. Agriculture 

contribution to the economy was weak and agricultural trade recorded structural deficit 

through last thirty years. Agricultural prices have decreased as CAP has moved from prices to 

income support. This contribution and behavior of agriculture has been maintained even in the 
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recent period of economic adjustment with rapid and severe adjustment of consumption levels 

but no response from production with still high agricultural trade deficits. 

 

These results indicate that structural funds in agriculture did not have sufficient effects 

suggesting that structural policy pillar of CAP or at least its implementation had very weak 

effects and has been unable to overcome major development constraints of Portuguese 

agriculture. CAP direct payments to agriculture have compensated decreases in real 

agricultural product prices supporting agricultural income but may have also been a constraint 

instead of a factor promoting its development. 

 

This trend is expected to continue. Demand for undifferentiated agricultural goods 

tend to decrease and share of household income spent in these goods is expected to decline as 

consumer prices for these goods grow below inflation rates. Real prices of these agricultural 

products received by producers will tend to decrease.  

 

The opposite has happened with agri-industry.  Added value of this component has 

been increasing over time with the agri-industry reinforcing its contribution to the economy 

and the international trade of food products. Real prices for food goods have increased with 

prices above inflation suggesting that value has been created to consumers. This is 

particularly true with respect to its contribution to the economic adjustment that has been 

done recently, namely contributing to rapid restore a balanced commercial trade of food 

products. This subcomponent reveals an economic dynamic evolution very favorable. 

 

This evolution has been encouraged through public policies supporting agri-industrial 

investments. Results for agro-industry suggest that structural funds used in agri-industry were 

much more effective in promoting social value creation and economic development.  

 

In spite of agricultural evolution, agro-industry seemed to be able through this period, 

and particularly more recently, to overcome constraints of domestic production and supply of 

agricultural raw materials either through concentration, mainly promoting producers 

association or contracting, and or through vertical integration with upstream chain levels, 

namely investing themselves in agricultural production. Indeed, agri- industries of different 

chains, such as wine, fruits, vegetables, olive oil, have been integrating vertically as well as 
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horizontally their businesses. Industry has been driving agriculture and structural and 

technological change has been going on Portuguese agriculture with these agri-businesses. 

 

In addition, small agri-industrial businesses have also been successful in the 

production of traditional local products based on agricultural raw materials or processing 

techniques that have a link with their territory and its authenticity or are associated with the 

cultural heritage of food and gastronomy of the people of those territories. These include agri-

industries, such as cheese, sausages and ham, wine, olive oil, fruits, nuts and vegetables, that 

are installed in those territories and use local raw-materials hence promoting agricultural 

production and employment in those territories. Structural funds have also been used to 

promote and finance the creation and development of these agri-businesses. 

 

Agriculture and food business in Portugal is and will be changing along this path. In 

aggregate terms this is a trend that is being revealed in statistical data (INE, IEEA, 2013). A 

dual agricultural and business setting of contrasted characteristics and performances that are 

each time more apart has emerged and is consolidating.  

 

There is a commercial agriculture and food business that is already associated with 

their food chains and, sometimes, integrated with industries that is oriented to national and 

global markets. This agricultural and food business besides private also includes cooperative 

companies that emerged from cooperative institutional sector, such as from the milk, olive 

and wine chains. This commercial agriculture also includes farmers that are suppliers of local 

or regional agri-industries that produce local or regional types of food products from raw 

materials or with production processes with technical, territorial or cultural authenticity to 

markets. 

 

Simultaneously, there is a “traditional” agriculture and food production that is still not 

business driven. These are agricultural units and producers of different sizes and human 

capital. Small units are associated with producers that have few or no alternative professional 

opportunities, predominantly aged, that will maintain their agricultural activity till they are 

able and healthy enough to work living in their farm holdings. Many of these produce for own 

family consumption and have practically no relation with markets. Large units and producers 

are associated with a land based agriculture that has still very weak links with agri-industries 

and agrifood markets. 
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For these small units direct payments and small producer payments are an instrument 

of social cohesion and security policies to complement household income and a sectorial 

agricultural policy measure with the objective of preserving rural territories. 

 

For medium and large farms direct payments may represent a large part of income that 

is sufficiently attractive to discourage investment and structural change making it difficult to 

adopt a competitive and entrepreneurship behavior that under those policy conditions is 

unnecessary or even undesirable. Current CAP income support policies are doing very little to 

change this situation and even promoting failure of structural policy as this paper data 

suggests. 

 

This long term trend of the last thirty years sets future prospects for agricultural and 

food business in Portugal. With no major changes in CAP future developments will not be 

very different from the past. As time passes agricultural and food production will gradually 

change into a more commercial agriculture tightly connected to agri-industry and a less 

“traditional” agriculture spread in rural areas. The challenge is to speed up and monitor this 

process in order to promote economic and social development. That is the role for public 

policies. 

 

The analysis in this article indicates that structural policy has been much more 

effective in agro-industry than in agriculture. Aggregate data on the evolution of agricultural 

and food business in Portugal suggests that agri-industry performance can be a driver of 

structural change of agriculture. Hence, to encourage and include farmers and agricultural 

firms in the market chain promoting concentration as well as association with agri-industry 

can be particularly appropriated and useful. This objective ought to be a priority of 

agricultural policy.  

 

In addition, results of this paper suggest that coordination of policies of both pillars of 

CAP is needed to improve their effectiveness and achieve objectives. Direct payments of the 

first pillar decoupled from products are used to support income but must promote lasting 

competitiveness and sustainability of agricultural and food production and business. As they 

are currently used sometimes they do not do much in terms of promoting structural change of 

producers and agricultural firms.  
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Effective public policies, including CAP and its two pillar instruments, must be 

targeted and implemented realizing this agricultural and food business setting and modes and 

public goals desired for each of them if each component and global performance of 

Portuguese agrifood chains is to be improved in the future within the European Union. 
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Table 1:  Agricultural Economic Accounts selected indicators, base constant prices of 2011, 1980-2015
Un.: 106 euros

1980 5 549,1 2 242,3 3 302,7 241,1 3 693,4

1981 5 313,9 2 334,4 2 958,4 333,2 2 915,4

1982 5 695,3 2 283,3 3 412,8 432,2 3 254,4

1983 5 498,1 2 192,8 3 309,7 526,4 2 941,3

1984 5 746,3 2 090,6 3 760,2 601,1 3 335,8

1985 5 895,0 2 147,8 3 851,6 644,9 3 359,8

1986 6 022,2 2 167,6 3 983,1 664,8 3 478,4

1987 6 186,8 2 134,5 4 269,2 702,0 3 746,8

1988 5 590,6 2 324,6 3 159,6 756,7 2 383,9

1989 6 690,6 2 749,4 3 825,7 849,2 2 957,2

1990 6 644,5 2 712,4 3 822,1 897,7 2 901,7

1991 6 777,9 2 868,3 3 775,9 873,9 2 880,0

1992 6 314,9 2 770,1 3 395,9 862,4 2 510,2

1993 5 879,2 2 760,1 2 923,0 896,3 1 999,3

1994 5 946,2 2 867,0 2 865,3 901,1 1 945,2

1995 5 993,3 2 904,7 2 873,0 885,1 1 962,0

1996 6 305,6 3 407,4 2 731,4 855,3 1 857,9

1997 5 935,5 3 199,3 2 577,3 787,7 1 763,9

1998 5 759,9 3 248,1 2 390,3 801,8 1 596,5

1999 6 905,8 4 162,4 2 665,5 846,0 1 805,8

2000 6 471,8 3 987,4 2 441,9 855,2 1 612,4

2001 6 624,9 4 235,4 2 400,7 852,7 1 579,1

2002 6 730,3 4 068,4 2 585,2 852,6 1 732,7

2003 6 543,7 4 015,2 2 471,1 860,5 1 627,8

2004 7 021,5 4 225,9 2 707,2 846,1 1 840,7

2005 6 398,9 4 135,3 2 275,4 831,6 1 470,7

2006 6 541,8 4 053,3 2 437,9 808,9 1 627,5

2007 6 336,9 4 093,4 2 245,4 785,5 1 470,4

2008 6 655,7 4 124,7 2 495,6 784,6 1 700,5

2009 6 471,6 4 168,0 2 287,8 778,1 1 510,5

2010 6 532,3 4 236,7 2 285,8 759,2 1 524,1
2011 6 424,7 4 213,7 2 210,9 748,1 1 462,8
2012 6 408,0 4 155,6 2 251,8 744,8 1 507,0
2013 6 598,3 4 216,7 2 386,9 735,4 1 652,3
2014p 6 851,7 4 353,7 2 502,7 747,6 1 752,7
2015p 7 115,4 4 448,5 2 669,0 750,6 1 913,2

% Change between three initial and final year moving average:
1980/82 2013/15 24% 90% -22% 122% -46%
p=Projected
Source: Economic Accounts of Agriculture, Database, INE

Year

Output of the Agriculture 
(Basic prices)

1

Intermediate Consumption

2

Net Value Added

5=3-4

Gross Value Added

3=1-2

Fixed Capital Consumption

4
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Table 2: Total, industry, agrifood and agriculture Gross Added Value, base current prices, 1995-2015

Un.: 106 Euros

Years
Agriculture, Forestry 

and Fishery
Agrifood Beverages and 

Tobacco industry
Total Industry Total Economy

1995 4 265 1 630 14 741 78 457
1996 4 306 1 877 16 126 82 872
1997 3 913 1 949 17 486 90 067
1998 3 936 2 205 18 409 97 381
1999 3 929 2 528 19 294 104 255
2000 3 992 2 466 19 954 112 568
2001 4 015 2 709 20 579 119 145
2002 3 881 2 916 20 815 124 793
2003 3 872 3 010 20 221 127 819
2004 3 956 3 093 20 481 133 270
2005 3 642 3 182 20 583 137 599
2006 3 737 3 239 21 325 143 579
2007 3 502 3 221 22 290 152 183
2008 3 507 3 359 21 973 156 016
2009 3 409 3 543 20 176 155 506
2010 3 463 3 568 21 536 158 326
2011 3 209 3 418 20 609 154 243
2012 3 212 3 354 19 802 147 362
2013 3 542 3 509 20 249 149 768

2014Pe 3 529 na 20 699 151 714
2015Pe 3 669 na 21 594 156 079

% Change between threeYear moving average:
1995/97 2011/13 -20,2% 88,4% 25,5% 79,5%
% in Total GVA for three moving year average:
1995/97 5,0% 2,2% 19,2%
2013/15 2,2% 2,3% 13,4%
na=not available

Source: INE, Contas Nacionais, database
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